
Introducció a fer gràfics. La demanda, l’oferta i els preus. 
 
Nivell: Cicle superior de primària o primer  d’ESO 
 
Temporització: Dues o tres sessions de classe 
 
Introducció 
 
Aquesta activitat centra l’atenció, pel que fa  les matemàtiques, a introduir la 
construcció de gràfics a partir d’una taula i, pel que fa  l’economia, en la  
demanda i la’oferta. 
Definir els títols i l’escalat que ha de portar cada eix és el pas previ a situar 
punts en un gràfic. Una vegada situats els punts d’una taula en una quadrícula, 
el gràfic facilita explicitar situacions de dependència entre dues variables, 
encara que sigui, de moment, a un nivell purament descriptiu. Tot i així, ja es 
planteja la possibilitat de fer prediccions a partir del gràfic. 
Amb l’activitat també s’inicia l’exploració del paper que tenen els preus en  la 
demanda i  l’oferta.  
 
Coneixements previs 
 

- Operacions amb enters i decimals. Lectura de gràfics. 
 
Objectius i/o competències 
 
- Representació gràfica de dades: escollir les variables i l’escalat en cada eix. 
- Conèixer les limitacions que hi ha per fer prediccions a partir d’un gràfic. 
- Reconèixer situacions de dependència a partir d’un gràfic. 
- Ser pràctics a l’hora de recollir dades. 
- Reconèixer la relació entre preus i oferta i demanda. 
 
Continguts i processos 
 

- Economia: Demanda. Llei de la demanda. Oferta. Llei de l’oferta. 
- Matemàtiques: La representació gràfica. Recollida de dades.  

 
El treball a l’aula 
 

1. Temes de discussió 
 
- Importància dels títols (del gràfic i dels eixos) i de l’escalat en els gràfics. 
- Es poden unir els punts d’una taula? Com són els gràfics que apareixen en 

els mitjans de comunicació?  
- És poden fer prediccions, per obtenir nous valors, a partir d’un gràfic? 
- La demanda d’un producte en funció del preu. 
- L’oferta d’un producte en funció del preu. 
- El preu d’un producte ve condicionat per l’oferta i la demanda sobre aquest 

producte. 



2. Metodologia 
 
- Les lleis de la demanda i de l’oferta es poden obviar. El més important és 

constatar que a preus més baixos la demanda creix i l’oferta disminueix  i 
com aquestes relacions es reflecteixen en un gràfic. 

 
- En la llei de l’oferta a la classe (problema 1 de l’apartat C) es pot optar, 

segons l’edat de l’alumnat, per no fer l’enquesta i donar la taula 
directament. En qualsevol cas, sí que em sembla il�lustratiu, recollir les 
dades tal com s’indica en la primera taula i demanar-los que en 
construeixin la segona. 

 
- L’ús d’un programa  d’ordinador que possibiliti modificar escalats i permeti 

representar punts d’una taula és convenient en els darrers exercicis. 
 
3.  Observacions 
 

- Per fer els gràfics de les corbes de la demanda i de l’oferta, en economia, 
no es segueix, pel que fa els eixos, el que fem a classe de matemàtiques:  
ells situen la variable independent (el preu per unitat ) a l’eix d’ordenades i 
la variable dependent (número d’unitats demanades) a l’eix d’abscisses. A 
l’activitat, he optat per situar el preu a l’eix d’abscisses i la quantitat a l’eix 
d’ordenades, i no parlar de corba de oferta i corba de demanda. 

 
Connexions amb altres matèries: Ciències Socials 
 
Conceptes no matemàtics que hi apareixen 
 

Demanda:  Previsió de la quantitat d’un bé o d’un servei que la gent està 
disposada (i pot) a  comprar en funció del preu que tingui. 
Llei de la demanda:  Les persones estem disposades a comprar més 
quantitat d’un bé a preu més baix i menys a preus més alts (si els ingressos 
i els preus d’altres béns es mantenen.)  
Oferta:  Previsió de la quantitat d’un bé o d’un servei que els productors 
estan disposats a oferir considerant-ne diferents preus. 
Llei de l’oferta:  Els productors estan disposats a oferir més quantitat d’un 
bé a preus més alts  i menys a preus més baixos (si els salaris, els costos... 
en la producció es mantenen.) 

 
Relació amb altres activitats 
 
Continua en l’activitat anomenada: “Les funcions lineals i les lleis de la 
demanda i de l’oferta.” 
 
Documents adjunts 
 
- Introducció_a_fer_gràfics.doc: document Word amb el material de l’alumne 


