
SÈRIES TEMPORALS DE PREUS I SALARIS. 
 
Nivell: Tercer  d’ESO. Primer de Batxillerat 
 
Temporització: dues o tres sessions de classe 
 
Introducció 
 
Els preus dels béns i serveis canvien al llarg del temps. Per estudiar l’evolució 
temporal d’un bé o d’un servei hem de fer servir variacions relatives (en 
percentatge) i no pas les absolutes. En un mateix període de temps, no tots els 
preus evolucionen de la mateixa manera: el preu d’una entrada en un cinema a 
Barcelona o el  preu mitjà del metre quadrat d’una vivenda a Catalunya han 
augmentat molt més, en els última quinze anys, que no pas els preus de la 
majoria de productes alimentaris de consum habitual. 
Els salaris també canvien al llarg del temps. Aquí també, per estudiar-ne 
l’evolució hem de fer servir variacions relatives. 
Es vol també diferenciar la correlació entre dues variables del que seria una 
relació de causa – efecte. Així, l’evolució dels preus de la vivenda  i dels salaris 
d’un treballador de la indústria presenten correlacions positives, però això no 
vol pas dir que canvis en una d’aquestes variables impliquin necessàriament  
canvis en l’altra. 
Comparem l’evolució de preus i salaris en el temps per poder començar a 
explorar què es vol dir quan es parla de poder adquisitiu dels salaris. 
 
Coneixements previs 
 
- Càlculs amb percentatges i amb variacions percentuals. 
- Representacions gràfiques de punts. Diagrames de barres. 
 
Objectius i/o competències 
 
- Distingir entre variació absoluta i relativa (en %) 
- Interpretar variacions a partir d’un gràfic 
- Comparar dos gràfics 
- Definir salari, ingressos, preu, poder adquisitiu del salari 
- Organització i anàlisis de dades de variacions de salaris i preus 
- Diferenciar entre correlació i causa i efecte 
- Aplicar gràfics de dispersió i eines de correlació i regressió 

 
Continguts i processos 
 
- Economia: Poder adquisitiu del salari 

 
- Matemàtiques: Variacions en percentatge. Representació gràfica de 

dades. Interpretació de gràfics. Correlació. Predicció. Causa i efecte. 
 
Connexions amb altres matèries: Ciències Socials, Economia al batxillerat 



 
Conceptes no matemàtics que hi apareixen 
 

Preu:  Quantitat que els consumidors paguen per un bé o per un servei. 
Ingressos: Pagament que la gent rep a canvi d’entregar béns o de donar 
algun servei. 
Salari:  Ingrés que les persones reben pel seu treball. 
Salari mínim interprofessional: Salari més petit que un treballador (no 
eventual, ni temporer i del servei domèstic) pot rebre. Els fixen els governs. 
Poder adquisitiu dels salaris: És la capacitat per comprar béns i serveis 
que tenen les persones amb els seus salaris. 

 
Relació amb altres activitats 
 
Té una continuació en l’anomenada: “La Inflació. Una introducció a la 
construcció de l’IPC.” 
 
Altres exemples d’ús de la regressió lineal es troben en l’activitat: “Les funcions 
lineals i les lleis de la demanda i de l’oferta.” 
 
Documents adjunts 
 
Dades_de_series_temporals_de_preus_i_salaris.pdf : webs que s’han fet servir  
i que poden ser necessàries  per actualitzar l’activitat 
 
Mini_guia_del_professor_de_les_series_temporals.pdf: algunes consideracions 
entorn del treball a classe dels problemes proposats. 
 
Series_temporals_de_preus_i_salaris.doc : document Word amb el material de 
l’alumne. 
 
Series_temporals_de_preus_i_salaris.xls : document Excel amb taules i gràfics 
resolts de l’activitat 
 


