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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 n’aportaran una visió més completa i global. Alguns 
exemples: 
 
- Amb el pas del temps, tots els preus tendeixen a pujar? 
- Situacions que poden provocar una pujada o baixada brusca en els preus 

de productes alimentaris. 
- Un producte alimentari, per arribar del productor al consumidor, per quins 

camins passa? 
- Les diferències entre els preus de venda d’un producte, en els mercats 

centrals i en les botigues. 
- Importància del salari mínim. 
- Abans es podia comprar, proporcionalment, molt més? Com han 

evolucionat els preus i els salaris? 
 
2. Metodologia 
 
- L’ús de la calculadora és indispensable i el d’un full de càlcul molt 

recomanable (s’adjunten fitxers en EXCEL per facilitar-ho; en aquests 
fitxers hi ha taules i gràfics resolts). 

- En qualsevol cas convé treballar amb petits grups que es puguin repartir 
les feines més carregoses.  

 
3. Algunes consideracions entorn dels problemes proposats 
 
En molts casos, les dades de preus i salaris venien eren en pessetes, he optat 
per expressar-ho tot en euros. 
 
Apartat A   
 
A1. Fonamentalment, es tracta d’entendre que és la variació relativa i no 
pas l’absoluta la que ens indica quina és la més gran variació dels preus.  
Per altre costat, s’ha de considerar que fer prediccions de preus a 5 anys 
vista és complicat: podem assegurar que augmentaran però no podem 
precisar-ne el percentatge d’augment. 

 
A2. Els fem la proposta d’escollir productes per treballar-ne la variació dels 
preus des de l’any 1997. Com que no tothom treballarà amb les mateixes 
dades, es fa imprescindible una presentació, a tota la classe, dels resultats 
obtinguts. S’aconsella especialment treballar amb un full de càlcul per 
facilitar la construcció de taules i gràfics. En el problema es tracta, 
fonamentalment, d’interpretar i comparar taules i gràfics.  
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A3. Els estudis comparatius entre les variacions en els preus dels mercats 
centrals i les variacions en els preus més freqüents de venda al públic, 
donen resultats molt diferents segons sigui el producte que treballin. S’ha 
de fer una posta en comú dels resultats obtinguts per a cada producte. 
 

Apartat B   
 
B1 i B2.  Els enunciats, tal com estan formulats, són introductoris de la 
correlació. No és necessari conèixer el coeficient de correlació lineal. 
Es podria donar un gràfic amb la recta de regressió per, suposant que es 
mantenen les tendències, poder fer prediccions més ajustades. 
 És clar que tant aquests enunciats, com els que hi ha en l’activitat “Les 
funcions lineals i les lleis de la demanda i de l’oferta.” , es poden fer 
servir d’aplicació de la correlació i regressió. 
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La darrera qüestió de cada problema admet justificacions i càlculs diversos que 
han de ser objecte d’una discussió a classe. 

 
Apartat C   
 

En l’apartat anterior, han trobat que el preu d’una entrada de cinema 
era, proporcionalment, més cara l’any 2008 que l’any 1978 i que el preu 
de compra d’una vivenda el 2009 també era més cara que l’any 1995. Es 
tracta de veure que això no és així en la majoria de preus i que, en 
general, no és cert que abans es podia comprar proporcionalment molt 
més.  
No he pogut trobar sèries temporals de preus oficials pel que fa el 
lloguer de pisos: hauria de ser una dada a incorporar per completar 
aquest estudi. 

 


