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Breu descripció 
En aquesta unitat s'introdueix el concepte de número índex. Es comença calculant el 
preu relatiu d'alguns ítems i més endavant es calcula un número índex ponderat. A 
l'última secció s'explica com es calcula l'índex de preus al consum i s'indiquen els di
ferents grups d'ítems a què fa referència. 

Durada de la unitat: 5-6 hores. 

Propòsits i objectius 
En acabar la unitat els alumnes haurien d'estar familiaritzats i conèixer el significat 
de termes com número índex, any base, pesos, l'índex de preus al consum i els dife
rents grups d'ítems que es tenen en compte per calcular-lo. 

Els alumnes haurien de ser capaços de calcular un preu relatiu (al llibre de l'alumne 
se l'anomena número índex) d'un ítem i d'un grup d'ítems sense ponderar; calcular pe
sos a partir de les freqüències de compra i utilitzar aquests pesos per calcular un ín
dex de preus ponderat; calcular l'índex de preus al consum a partir dels índexs indi
viduals o bé a partir dels valors corresponents a l'any base i a l'any en què es calcula 
l'índex. 

Els alumnes hauran practicat la confecció de taules, la recollida de dades sobre el con
sum de la seva família (i opcionalment dades de preus de comerços a partir d'una en
questa de preus locals) i també hauran calculat una mitjana aritmètica. 

Pre-requisits 
Els alumnes han d'estar familiaritzats amb proporcions i percentatges i ser capaços de 
calcular una mitjana aritmètica. Es trobaran amb divisions fins a tres xifres; per tant 
les calculadores facilitaran les operacions. El coneixement dels diagrames de flux fa
cilitaran la comprensió de l'apartat D2a. 

Material i planificació 
Es recomana de manera especial l'ús de calculadores. 

Al llibre dels alumnes es proporcionen preus dels anys 80,85,88,89,91 i 92. Algunes sec
cions fan referència als preus d'aquests anys i també de l'any en curs per fer-ho més ac
tual. Convé que els professors coneguin aquests preus, especialment a les seccions A3, A4 
i B3. L'enquesta que es proposa a la secció C2 es pot passar qualsevol moment abans de 
treballar l'apartat C3 i anotar els preus a la taula 9 del full Rl. Si es disposa d'aquests 
preus amb prou antelació, es poden utilitzar a la secció A4. A la secció C3 i Dl es dema
na als alumnes un model simpUficat de les despeses de la seva pròpia família. Caldrà fer 
una discussió prèvia per aclarir als alumnes què se'ls demana. 
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Comentaris específics de cada secció 

Per no tenir problemes de càlcul, és preferible que els alumnes treballin amb números 
enters de pessetes a gairebé tota la unitat —excepte a la secció D. 

A la Taula 9 del full Rl es proporcionen alguns preus. Però, degut a les variacions dels 
preus estacionals i locals, es preferible que s'usin dades locals actualitzades. 

Secció A 

Es pot introduir el tema iniciant una discussió a classe sobre l'assignació de diners 
que reben els alumnes per a les seves despeses personals i sobre els increments 
d'aquestes assignacions respecte a l'any anterior. La varietat de respostes ajudarà a de
cidir quin increment és el més apropiat. S'haurien d'evitar discussions sobre els in
gressos per treballs eventuals i l'augment d'assignació de diners per motiu de l'edat. 
Preferentment, la discussió caldrà centrar-la en l'augment dels preus. Una possible 
resposta és: «La nova assignació hauria de permetre comprar les mateixes coses que 
es compraven l'any passat». Aquest és el tema que es desenvolupa en aquesta secció. 

Al 

Es compara l'increment de preus amb els corresponents percentatges d'augment. 
S'arrodoneixen els números per tal de facilitar-ne la comparació. L'augment de preus 
més gran no es correspon amb el major percentatge d'augment. S'introdueix Número 
índex i Any base. Els alumnes més avançats s'adonaran que un número índex 130 re
presenta un increment d'un 30 % respecte l'any base. 

*A2 

Aquesta secció és opcional, destinada als alumnes menys hàbils. Està dedicada a prac
ticar el càlcul de números índex. La calculadora ha disminuït de preu i per això el seu 
número índex és menor que 100. 

A3 

En aquesta secció es calcula un número índex no ponderat de tres ítems. Els càlculs 
es comliquen i per això s'aconsella l'ús de calculadora. L'índex calculat es pot relacio
nar amb l'augment de l'assignació per despeses personals, però la comparació més 
adequada es fa en apartats posteriors, on es relaciona amb un índex de preus ponde
rat. 

A4 

Abans de presentar l'índex de preus al consum, s'analitza l'índex de preus de l'ahmen-
tació. Es comparen els preus actuals dels aliments amb els de l'any 1991 que es pren 
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com a any base. Si no es disposa deis preus actuals, es poden emprar els preus del 
1992 que es proporcionen a la taula 9. 

Secció B 

Bl 

Un augment de 4 ptes. en el preu d'un ítem té un efecte diferent segons quina sigui la 
seva freqüència de compra. L'augment de 4 ptes. afecta més sobre el preu de la barra 
de pa que no sobre el de les ensaïmades que es compren el diumenge. En aquesta sec
ció es pot proposar una discussió per clarificar bé aquest punt. S'identifiquen els pe
sos amb les freqüències de compra en una setmana (podrien ser també quinzenals o 
mensuals). 

El percentatge d'increment del preu d'una llesca de pa amb tomàquet amb pernil sa
lat és un càlcul complex entre els percentatges d'augment del preu del pa, del tomà
quet, de l'oli i del pernil salat. Aquest índex pot ser molt diferent de l'índex del pa. 

B2 

Aquest apartat es pot tractar com exemple, conjuntament amb tota la classe. S'in
clouen els pesos de les despeses per calcular i comparar el cost setmanal en dos anys 
diferents. 

B3 

Els alumnes utilitzen les seves pròpies dades per calcular un índex de preus ponderat 
en base a l'any anterior. Aquest nou número índex es pot comparar amb l'índex no 
ponderat calculat a l'apartat A3. 

B4 

A partir dels índex individuals i dels costos setmanals (no els preus) de cada ítem, es 
pot calcular un índex de preus ponderat. Aquesta secció és important perquè aquest 
mètode és el que s'utilitza essencialment per calcular l'índex de preus al consum. Es 
calculen els costos a partir de \'«Encuesta de presupuestos familiares» i els números ín
dex dels diferents grups es calculen a partir d'enquestes sobre preus. És molt impor
tant observar que l'índex general no és la mitjana dels índex individuals. És a dir, l'ín
dex de preus ponderat (d'en Pere) és 121, número que no coincideix amb la mitjana 

113 + 120 + 125 
-, =119. 

Secció C 

Cada alumne necessita la taula 9 del full Rl. Cal que els alumnes anotin en aquesta 
taula els resultats que obtinguin. Necessitaran tota aquesta informació a l'apartat C3. 
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En aquesta secció es treballen els preus dels comestibles amb més detall i s'inclou una 
enquesta (opcional) feta a botigues del barri. 

Cl 

S'utilitzen les dades de la taula 9 per reforçar el treball fet a l'apartat B3. Segurament 
caldrà explicar que els aliments que es comprin mensualment han de tenir un pes set
manal de V4. 

*C2 

Aquest apartat és opcional. Es proposa fer una enquesta per conèixer els preus dels 
comestibles de les botigues del barri. Cada alumne pot esbrinar els preus d'un únic 
ítem, i després es poden reunir els resultats per formar diferents llistes de preus de les 
distintes botigues enquestades; també poden calcular les mitjanes dels preus i enre
gistrar els resultats en una taula similar a la que es dóna a continuació. 

Botiga 

ítem 1 2 3 4 5 6 Mitjana 

Pa 

Cafè 

(etc.) 

Totals 

C3 

Els pesos dels aliments que els alumnes obtinguin de casa seva seran valors aproxi
mats. Si es calculen els costos de cada ítem per a cada família, els totals de la classe es 
poden considerar en certa manera com els resultats d'una enquesta de les despeses fa
miliars. 

En aquesta secció hi ha dos conjunts alternatius de preguntes. Si es treballen les qües
tions b, c i d s'obté una estimació actual de l'índex de preus de l'alimentació usant els 
costos actuals calculats a l'apartat C2, fent servir l'any 1991 com a any base. Si no s'ha 
fet l'apartat C2, aleshores el treball de les qüestions e, f, i g proporciona un índex de 
preus de l'alimentació per l'any 1992, amb l'any 1991 com a any base. 

És aconsellable preparar un full per recollir les dades de la classe, encara que també 
es poden recollir les dades a la pissarra (però és menys fiable i portarà més temps). 

*C4 

S'ensenya a calcular un índex ponderat, sense utüitzar pesos, a partir dels costos dels 
diferents ítems a l'any base i els índex de preus individuals. Aquest sistema mostra 
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com es calcula normalment un índex. Es més fàcil controlar la despesa total en un 
ítem que enregistrar la seva freqüència de compra. Així, per exemple, és més fàcil con
trolar la despesa total en un ítem que enregistrar la seva freqüència de compra. Així, 
per exemple, és més fàcil controlar la despesa setmanal en pa, ja que una família pot 
comprar diferents classes de pa a diferents preus durant la setmana. Mentre els preus 
canvien molt sovint, els pesos ho fan molt més lentament. Per tot això, els pesos que 
s'usen representen la despesa total de cada producte. Alguns professors potser s'esti
maran més ensenyar aquest mètode que parlar de pesos explícitament. Aquest apartat 
reforça el treball introduït a B4, i es toma a utilitzar a la secció D3 per calcular l'ín
dex general de preus al consum. 

Secció D 

Aquesta secció amplia la utilització dels números índex a d'altres aplicacions. 

D1ÍD2 

Aquests apartats es poden treballar en grups. Es tracta de qüestions generals, totes 
elles tractades més específicament a l'apartat D3. Per tant és convenient que els alum
nes no llegeixin l'apartat D3 abans de contestar les preguntes dels dos apartats ante
riors. Possiblement els alumnes necessitaran ajuda per contestar la pregunta Dic. 

D3 

Els costos del senyor Burjó són els pesos dels 8 grups (referits a Catalunya) que Ylns-
titut d'Estadística pren, des de l'any 1983. Els índexs de 1989 es refereixen a l'any base 
1983. 

És interessant observar els índex individuals i veure com s'han apujat els preus. 
S'aconsella, també, calcular l'índex de preus corresponent a més d'un grup, com per 
exemple alimentació, vestit i calçat o habitatge. Cada mes, la premsa pubUca l'índex 
de preus al consum. Cada any es publiquen anuaris on es donen diverses dades refe
rents al mateix. 

Referències 

* índice de Precios de consumo: Base 1993. Monografia Técnica. Madrid 1985.1.N.E. 

* Sistema de índices de precios de consumo. Instituto Nacional de Economia y Hacien
da. Año 1994. 

* Anuari Estadístic de Catalunya 1990. 

* Diverses publicacions i dades de l'I.N.E. 

87 



Respostes 

Al a Bitllet d'autobús 5 ptes.; llauna de Coca-Cola 6 ptes.; paquet de pipes 3 ptes., 
iogurt 2 ptes. 

b Una llauna de Coca-Cola. 
c 10 paquets de pipes. 
d 130 ptes. 
e Bitllet d'autobús 109; Uauna de Coca-Cola 114; paquet de pipes 130; iogurt 

105 ptes. 
f El paquet de pipes. 
g No. El major increment correspon a la diferència de preus més gran que no 

necessàriament s'ha de correspondre amb el percentatge d'augment més 
gran. 

i Igual que e. 

*A2 b Discoteca 128; Entrepà de pernil 120; Cinema 125; Beguda 113; B. de pata
tes 130; Calculadora 90; 100 folis 110. 

c Discoteca d Bossa de patates. 

Bl a En una barra de pa. 
b Es compren més barres de pa que ensaïmades 
c Probablement més barres de pa. 
d Probablement més litres de llet. 

B2 b 1.080 ptes. c Falten les dades: 900, 1.080, 500. 

B4 a Falten les dades: 1.080,500; b 1.724 ptes.; c 121. 

Cl a Cost total 1991: 13.358 ptes.; cost total 1992: 13.763 ptes. 
b 103. 

*C4 a Fruita 172 ptes.; carn 634 ptes.; peix 237 ptes.; ous 62 ptes. 
b 709 ptes.; c 1.105 ptes.; 156. 

D3 a Habitatge: lloguers, manteniment de l'habitatge,... 

Paraments i serveis de la llar: mobles, TV, ràdio, rentaplats,... 

Transports: benzina, bitllets de tren, d'autobús, cotxe,... 

Cultura: llibres, diaris, teatre,... 

Altres despeses: segon habitatge, viatges, consumicions a bars... 



Any 1983 índex Any 1989 

Grup cost en 
1989 

cost en 

ptes. ptes. 

Alimentació 333 169 563 
Vestit i calçat 78 179 140 
Habitatge 185 154 285 
Paraments i 

serveis de la llar 67 155 104 
Serveis mèdics 

i conservació salut 29 157 46 
Transports i 

comunicacions 147 145 213 
Esbarjo, 

cultura i enseny. 79 150 119 
Altres despeses 

de consum 82 169 139 

Total 1989: 1.609. 
Total 1983:1.000 

IPC = 
1.609 
1.000 

•100 = 161 

Prova 
El preu d'un gelat de llimona l'any 1989 era de 90 ptes. 
Al 1990 el preu del mateix gelat és de 108 ptes. 
a Anoteu l'increment real del preu del gelat. 
b Expresseu el preu del 1990 com un número índex, en base l'any 1989. 
c Al 1991 el número índex del gelat va ser 140, en base l'any 1989. Què valia 

un gelat de llimona l'any 1991? 

Utilitzeu la taula 10 per contestar les següents preguntes: 
a Calculeu el número índex per cada ítem de la taula i aproximeu-lo a l'enter 

més proper. 
Quin ítem ha augmentat més de preu? 
Quin ítem ha augmentat més en percentatge? 
Expliqueu per què la vostra resposta a b no és la mateixa que la correspo
nent a la qüestió c. 

b 
c 
d 
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Taula 10 

ítem Preu al1989 Preu al 1990 

Paquet de pipes 

Llauna Coca-Cola 

Pastisset 

Iogurt 

lOptes. 
so ntp"; 

14 ptes. Paquet de pipes 

Llauna Coca-Cola 

Pastisset 

Iogurt 

25 ptes. 

24 ptes. 

40 ptes. 

33 ptes. 

Utilitzeu la taula 11 per respondre les següents preguntes: 
a Expliqueu el significat del mot «pes» que figura a la primera fila de la taula 

11. 
b Calculeu les dades que falten per acabar d'omplir la taula 11. 
c Calculeu l'índex ponderat del 1990 respecte a 1989, basant-vos en el cost to

tal setmanal a l'any 1989. (Arrodoniu a l'enter més proper.) 
d Si en Manel rebia 1.000 ptes. de paga setmanal al 1989, ¿quant hauria de 

cobrar el 1990 per poder seguir comprant el mateix? 
e Si la paga setmanal d'en Manel no fos incrementada, la taula 11 continuaria 

essent representativa de les seves despeses? Per què? 

Taula 11. (Tots els preus I costos són en pessetes.) 

ítem Pes Preu 

1989 
Cost setmanal 

al 1989 

Preu 

1990 

Cost setmanal 

al 1990 

Xocolata 

Entrepà de p. 

Cinema 

4 

2 

1 

32 

200 

400 

128 

400 

40 

275 

450 

Total setmanal = 

al 1989 
Total setmanal = 1.160 

al 1990 

a Què representa l'índex de preus al consum? 
b Anoteu tres categories a part de l'alimentació i que s'incloguin a l'índex de 

preus al consum. 
c Per què creieu que s'utilitza a vegades un índex de preus al consum diferent 

per als pensionistes? 

Respostes 

1 a 18 ptes.; b 120 ptes.; c 126 ptes. 

2 a 140; 132; 160; 138 (o 137,5) 
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b 
c 
d 

b 
c 

Llauna de Coca-Cola (16 ptes.) 
Un pastisset (60 %). 
El mateix percentatge d'augment en dos ítems, representa un major aug
ment real sobre l'ítem més car. (0 resposta similar.) 

En aquest exemple, el mot «pes» representa la freqüència de compra d'un 
ítem en una setmana. 
Cost setmanal d'entrepans de pernil al 1989: 
Cost setmanal total al 1989: 
Cost setmanal de xocolata al 1990: 
Cost setmanal d'entrepans de pernil al 1990: 
Cost setmanal en cinema al 1990: 
1.160 

400 ptes. 
928 ptes. 
160 ptes. 
550 ptes. 
450 ptes. 

928 
-X 100 = 125 

1.250 ptes. (basat en el número índex); 
0 bé 1.232 ptes. (1.160 més 72 (diferència, 1.000-928)). 
No. Els pesos no servirien per al 1990. No tindria prou diners per mantenir 
les mateixes despeses. 

La quantitat de diners, expressada en percentatge, que es necessitaria per 
tal d'obtenir la mateixa quantitat de béns i serveis que es podien obtenir a 
l'any base. 
Vegeu la taula que hi ha al llibre de l'alumne. 
Els pesos per a les persones jubilades no són els mateixos que els d'una fa
mília mitjana. 
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Connexions amb altres unitats del projecte 

Altres unitats del mateix nivell (nivell 4) 

Margarina o mantega Quantifiquem el futur Censos de població 
Mostres aleatòries Tabac i salut A igual treball, igual sou 

Unitats d'altres nivells que tracten una temàtica igual o semblant 

Nivell 1 Lleure i diversió 

Nivell! Goool! Què en penseu de...? 

Nivell 3 Control de qualitat Enquestes d'opinió 
Més i més cotxes Piràmides de població 

Aquesta unitat és particularment interessant en les àrees d'Economia, Comerç, Cièn
cies Socials, Humanitats i Matemàtiques. 

Interconnexions entre els conceptes i les tècniques utilitzades en aquestes 
unitats 

La taula que es presenta ens mostra aquestes interconnexions. El codi numèric que fi
gura a l'esquerra fa referència als ítems detallats en el capítol 5 del llibre L'ensenya
ment de l'Estadística 11-16». 

Tot ítem que figuri a la columna Pre-requisits estadístics ha d'haver estat tractat abans 
d'abordar aquesta unitat. A la dreta, i a la mateixa alçada, s'indiquen les unitats que 
introdueixen aquesta idea o tècnica. 

Els ítems que figuren a la columna «Idees o tècniques utilitzades» no s'introdueix es
pecíficament ni tenen una atenció especial en la unitat. Poden figurar en un o més 
exemples i es tracten dins d'un context més general. No és necessari tenir un coneixe
ment previ d'aquests ítems a l'hçra de tractar la unitat. A les dues columnes de la dre
ta s'informa de la resta d'unitats que introdueixen o utilitzen aquests ítems i que po
den ser presentades abans o després d'aquesta unitat. 

Els ítems que figuren a la columna «Idees o tècniques introduïdes» es tracten específi
cament en la unitat i, si es tracta d'una tècnica, es mostra el seu desenvolupament 
amb tot detall. A la columna de la dreta hi figuren les unitats que tracten aquests ma
teixos ítems. 
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R1 
Taula 7 índex de preus de les despeses personals. 

ítem 
Preu 

any anterior 

(en ptes.) 

Preu 
any actual 
(en ptes.) 

índex 

1 
2 
3 

Taula 8 Preus dels aliments 

ítem 
Preu 

any 1991 
(en ptes.) 

Preu 
any actual 
(en ptes.) 

1 

2 

3 

4 

Taula 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Preu Despesa amb Any actual Pesos Despesa amb 
Grup Pes pes típic vostra pesos família 

típic 1991 1992 1991 1992 Preu despesa fainília 1991 1992 

Un pa de pagès de 800 gr 5 170 185 
Una barra de pa de 200 gr 7 50 63 
1 Kg de galetes Manes 2 239 262 
250 gr de pasta 3 71 99 
1 Kg d'arròs 1 137 142 
1 Kg de patates 6 46 41 
1 Kg de mongetes 1 414 389 
1 Kg de pastanagues 1/2 52 57 
Un enciam 3 78 48 
1 Kg de tomàquets 11/2 215 122 
1 Kg de mongetes seques 1/4 259 259 
1 Kg de cigrons 1/4 157 211 
1 Kg de llenties 1/4 173 173 
1 Kg de taronges 4 138 86 
1 Kg de pomes 21/2 150 181 
1 Kg de plàtans 11/2 227 205 
1 Kg de pollastre 4 205 210 
1 Kg de carn de vedella 2 470 485 
1 Kg de llom de porc 1 715 650 
1 Kg de xal 1/2 830 870 
1 Kg de sardines 3 225 300 
1 Kg de lluç 1 1.200 1.450 
Una dotzena d'ous 1 92 139 
11 de llet 8 93 89 
1 Kg de formatge 1/2 890 923 
85 gr de mantega 1 79 87 
250 gr de margarina 2 87 91 
11 d'oli d'oliva 1 368 343 
1 Kg de sucre 11/2 141 142 
250 gr de cafè 2 156 156 
lOOgrdeNescafè 1/2 324 320 
11 de vi negre 3 386 392 
250 ce de cen/esa 2 43 48 
250 ce d'un refresc 1 45 50 
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Codi 
Núm. 

Pre-requisits estadístics Introduïts a 

Cap 

Idea 0 tècnica utilitzada Introduïda a També utilitzada a 

1.2a Utilització de dades discretes Lleure i diversió 
Més i més cotxes 
Piràmides de població 
Censos de població 

Què en penseu de...? 
Control de qualitat 
Quantifiquem el futur 
A igual treball, igual sou 

1.2c Problemes d'agrupació de dades Què en penseu de...? 
Més i més cotxes 

Lleure i diversió 
Censos de població 

Enquestes d'opinió 
Mostres aleatòries 

1.3d Tècniques més sofisticades de mostreig Enquestes d'opinió 

1.3e Variabilitat entre mostres Control de qualitat 
Enquestes d'opinió 
Més i més cotxes 

Goool! Margarina o mantega? 

1.4a Obtenció de dades pròpies Lleure i diversió 
Censos de població 
Mostres aleatòries 

Control de qualitat 

1.4b Utilització de dades tabulades Piràmides de població 
Censos de població 

Lleure i diversió 
Quantifiquem el futur 
A igual treball, igual sou 

Més i més cotxes 
Tabac i salut 

2.1a Constaicció de taules de freqüència per recompte Què en penseu de...? Lleure i diversió 
Margarina o mantega? 

Piràmides de població 

3.1c Mitjana d'un conjunt de dades petit Control de qualitat Goool! 
Tabac i salut 

Més i més cotxes 

5i Estimació de valors numèrics d'una població a partir de 
mostres 

Més i més cotxes 
Enquestes d'opinió 
Tabac i salut 
Mostres aleatòries 

Goool! 



Codi 
Núm. Idea 0 tècnica introduïda També utiiitzada a 

3.3a Números índex com a mitjana ponderada mantenint 
constant la base de referència 

3.3b Números índex. Canvis de base de referència 

5a Lectura de taules Lleure i diversió 
IVlés i més cotxes 
Censos de població 
A ¡gual treball, igual sou 

Goool! 
Piràmides de població 
Margarina o mantega? 

Enquestes d'opinió 
Quantif¡quem el futur 
Tabac 1 salut 

5e Comparació de dades Goool! 
Censos de població 

Control de qualitat 
Tabac i salut 

Quantifiquem el futur 
A igual treball, ¡gual sou 

5g Dades no comparables Enquestes d'opinió 
Tabac i salut 

Control de qualitat 
A ¡gual treball, igual sou 

Censos de població 

5v Inferències a partir de taules Lleure i diversió 
Piràmides de població 
Censos de població 

Goool! 
Quantifiquem el futur 
Tabac i salut 

Més ¡ més cobces 
Contro¡ de qualitat 
A igual treball, igual sou 




