
El treball a l’aula 
 

1. Temes de discussió 
 
Els problemes que es proposen possibiliten la discussió sobre moltes 
qüestions. Aquestes discussions a l’aula, acabaran d’emmarcar l’activitat en el 
seu context real i aportaran una visió més completa i global. Alguns exemples: 
 
- Si un bé o servei no ens és imprescindible, el compraríem avui si penséssim 

que demà pujaran els preus? I si penséssim que s’abaratirien?  
- La inflació i la pèrdua de competitivitat. 
- Els crèdits hipotecaris en una situació de caiguda del preu de la vivenda. 
- Quina seria la distribució del cistell de la compra d’un estudiant? 
- Creus que el cistell de la compra que es fa servir actualment per calcular 

l’IPC és representatiu de la distribució de les despeses de la teva família? 
- Per actualitzar salaris, caldria fer servir la variació interanual de l’IPC de 

desembre a desembre o el promig de la taxa interanual de l’IPC de tots els 
mesos de l’any?  

- Com es poden comparar preus d’avui i d’ahir? 
- Salaris i preus s’incrementen al mateix ritme? 
- Com afecta l’IPC els nostres estalvis? 
- Sobre què incideix la taxa interanual de variació de l’IPC de desembre a 

desembre? 
 
2. Metodologia 
 
- La complexitat que va agafant l’activitat aconsella treballar-la en grups 

cooperatius, després del treball individual inicial que pugui haver-hi. 
 
- L’ús de la calculadora és indispensable, i el del full de càlcul és molt 

recomanable per l’elaboració de les taules i gràfics que es demanen. 
Altrament, els càlculs es poden fer molt feixucs. 

 
-  En el full de càlcul que s’adjunta, a més de les dades dels problemes i de 

la resolució de les taules i gràfics de l’activitat (que convindrà esborrar si 
se’n vol fer  ús amb alumnes), també hi ha dades sobre l’IPC per facilitar el 
plantejament de nous problemes. 

 
3. Algunes consideracions entorn dels problemes proposats 

 
En l’activitat es proposen moltes activitats amb nivell de dificultat diferents, la 
qual cosa permet fer diferents recorreguts. El més senzill podria passar per fer 
l’apartat A, el problema B1 (i l’apèndix I), donar només una descripció 
qualitativa de l’IPC i fer els apartats C i D. Deixaria de fer-se, per tant, 
l’aproximació a la construcció de l’IPC de l’apartat B (i les mitjanes ponderades: 
apèndix II). 
 
Apartat A 



 
Fins fa ben poc (any 2008), sempre havíem viscut en  situacions inflacionàries 
però, darrerament, també hem vist baixar l’IPC. Les caigudes però, de 
moment, no han estat prou fortes i sostingudes en el temps per poder parlar 
d’estar en un període deflacionari. 
 
A1. En la qüestió a s’hauria de constatar el període altament inflacionari que 
es va viure durant els anys 70 i la primera meitat dels 80. Tant aquesta 
qüestió com la b es poden reprendre quan treballin amb les dades de l’IPC 
d’aquestes èpoques. Llavors també es podrà considerar que hi ha productes, 
bàsics en l’alimentació, que han pujat menys que l’IPC i que per tant podríem 
considerar que han “baixat” de preus. 
 
A2 i A3. En els 10 anys que van de 1923 a 1933 els preus van variar molt 
poc. Podem considerar que els preus es van mantenir estables (a la comunitat 
europea consideren preus estables si els augments no sobrepassen el 2 %). 
Les variacions en el període 2008 - 2009 són molt més negatives i, tot i així, 
no es pot parlar de deflació. La notícia del diari “El País” es reprèn en el 
problema B5. 
 
A4. El poder adquisitiu dels salaris s’introdueix en l’activitat que porta per títol: 
“Sèries temporals de preus i salaris”. 
 
Apartat B 
 
B1. Es pot fer la taula a partir de les idees i les dades que aportin els mateixos 
alumnes i fer així el “cistell de la compra” dels estudiants. No convé però que 
en aquesta cistella hi hagi massa productes ja que el que es pretén és  
construir un índex de preus senzill i calcular la taxa d’inflació corresponent. 
La introducció als números índex es pot completar amb els exercicis que es 
proposen a l’apèndix I.  
 
B2. Cas que els alumnes no hagin treballat mitjanes ponderades, caldrà fer, 
prèviament, els exercicis de l’apèndix II. 
 
B3 i B4. Segons els objectius que ens proposem i els alumnes a qui vagi 
dirigida l’activitat, podem considerar fer un estudi més detallat de com es fa el 
càlcul de l’IPC en el nostre país. L’INE n’ofereix una informació molt detallada 
a http://www.ine.es/daco/daco43/metoipc06.pdf i també en els butlletins que 
treu mensualment, com per exemple, a: 
http://www.ine.es/revistas/cifraine/cifine7.pdf  
 

Ull! En els càlculs, podem tenir algun problema amb els decimals degut a que 
les dades oficials que dóna l’INE estan arrodonits a la dècima. 

 
B5. A més dels valors de l’IPC i les seves variacions mensuals i anuals, l’INE 
també proporciona dades de les mitjanes anuals de l’IPC i les seves variacions 
(en el full de càlcul que s’adjunta hi ha les dades dels últims anys). L’exercici 



pretén fer paleses les limitacions que pot tenir considerar com a dada 
fonamental de la variació dels preus en un any, la variació interanual de l’IPC 
de desembre a desembre i no pas les variacions de les mitjanes anuals de 
l’IPC. Encara que sigui de l’any 1987, pot ser molt aclaridor l’article:  
http://www.elpais.com/articulo/economia/INDICE_DE_PRECIOS_AL_CONSUM
O/milagros/IPC/elpepieco/19870524elpepieco_4/Tes/  
 
Per acabar amb aquest apartat, també es podrien considerar altres índexs com 
són l’IPCA: http://www.ine.es/daco/daco43/notaipca.htm que es fa servir per 
comparar l’evolució dels preus entre països de la UE; o també la taxa de 
variació interanual de la inflació subjacent:  
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0410.pdf índex general sense 
aliments no elaborats ni productes energètics, i així, per exemple, no es 
consideraria el preu d’un producte agrícola que hagués tingut una mala collita. 
De tots aquests índexs, l’INE en dóna informació detallada en els butlletins 
mensuals: http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0410.pdf  
 

Ull! (en la web de l’INE s’ha d’anar amb compte en no confondre valors de 
l’IPC amb els de les mitjanes anual de l’IPC. 

 
Apartat C 
 
No es tracta aquí de treballar la variació en el poder adquisitiu dels salaris, tot 
i que s’hi pot fer referència (com ja s’ha dit, aquesta relació entre preus i 
salaris es treballa en l’activitat que porta per títol: “Sèries temporals de preus i 
salaris”), sinó treballar la pèrdua de valor adquisitiu del diner en tot procés 
inflacionari. 
I això es pot fer d’una manera més genèrica, considerant, per exemple que, si 
la taxa d’inflació de l’any 2000 a l’any 2009 va ser del 28 %, el que em va 

costar 100 € l’any 2009, m’hagués costat =100
78.125

1.28
 € l’any 2000, és a dir 

que el diner s’ha devaluat en un − =100 78.125 21.875 %; o treballant amb 
sèries temporals de preus i salaris nominals coneguts tal com es proposa. 
Convindria fer notar que els percentatges d’augment de preu i de pèrdua de 
poder adquisitiu no coincideixen. Per fer-ho podem fer servir exemples senzills 
com ara el següent: si un producte dobla el seu preu (augmenta de preu un 
100%), amb els mateixos diners en podrem comprar la meitat (pèrdua del 
poder adquisitiu del 50 %) 
Es podria completar aquesta qüestió arribant a comprovar que si la taxa 

d’inflació és del r per u, el diner s’ha devaluat en un 
+1

r

r
 per u.  

 


