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1. ESTUDI ESTADÍSTIC SOBRE L’ALÇADA DELS GOSSOS DE SANT ANDREU         

DE LA BARCA 

 

 
 

Una empresa de productes d’animals de Barcelona està estudiant estendre el seu àmbit             

geogràfic d’actuació ampliant operacions al Baix Llobregat, pensant com a primer pas la             

població de Sant Andreu de la Barca.  

L’empresa es dedica a la venda de tot tipus de productes d’animals, especialment per a               

gossos. El seu cataleg va des de roba d’estiu i hivern, fins diferents tipus de joguets i                 

productes d’higiene i alimentació.  

A fi d’ajustar el màxim possible els productes que oferirà a les necessitats del mercat de                

Sant Andreu de la Barca, i com sempre es fa quan es vol iniciar qualsevol tipus de                 

negoci, l’empresa portarà a terme un estudi de mercat respecte a dos aspectes             

concrets: 

- Nombre de gossos per raça que hi ha a Sant Andreu de la Barca (Objectiu: veure                

quines són les races de gos més comunes al poble).  
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- Les alçades dels gossos de Sant Andreu de la Barca, dividit per raça. 

 

Com a persona encarregada de desenvolupar l’estudi estadístic, forma un grup de            

5 persones i procediu a realitzar la recollida de dades, tant de les diferents races               

de gos que hi ha al poble, com de les alçades de les mateixes. 

(IMPORTANT: S’ha de tenir en compte que la mostra a analitzar ha de ser el més                

àmplia possible, per així garantir una elevada representativitat de l’estudi          

estadístic). 

Una vegada recollides les dades, procediu a contestar a les següents preguntes: 

 

a) Quines variables estadístiques estem estudiant en aquest cas? De quin tipus són i             

per què? 

 

b) Organitzeu les dades recollides en diferents taules de freqüències: 

- Una per a les dades de les diferents races de gos que hi ha al poble. 

- Una per a les dades de les alçades dels gossos de cada raça (Una taula               

per a cada raça de gos). 

- Una per a les dades de les alçades del conjunt dels gossos (Sense             

distinció de raça). 

Feu almenys un comentari de cadascuna de les freqüències. 

(*) Utilitzeu intervals si ho considereu necessari. Si és així recordeu utilitzar            

una “marca de classe”. 

(**) Deixeu una columna en blanc per al càlcul de la mitjana (Xi·fi). 

 

c) Representeu en diferents gràfiques les dades que heu recollit. 
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d) Respecte a les alçades, analitzeu les dades calculant els tres paràmetres de            

centralització (Moda, Mediana i Mitjana), tant dins de cada raça de gos com de              

manera conjunta per a totes les races. 

(*) Per a la mitjana completeu la columna que heu deixat en blanc             

anteriorment (Xi·fi). 

 

 

e) Utilitzant les dades de les alçades dels gossos sense distinció de raça, calculeu             

els tres paràmetres de dispersió (Rang, Variància i Desviació Típica). Després           

responeu a les següents preguntes: 

- Quina alçada de gos es queda fora del que seria típic?  

- Les dades recollides són homogènies o heterogènies? 

- L’alçada mitjana dels gossos de Sant Andreu de la Barca és representativa            

de la mostra recollida? 

(*) Per al càlcul de la variància elaboreu tres columnes, una per al càlcul de               

la diferència de cada etiqueta respecte a la mitjana, altra amb l’elevació al             

quadrat i altra per la multiplicació amb la freqüència absoluta. 

 

f) A partir de l’estudi realitzat, feu algunes recomanacions a l’empresa per poder            

maximitzar el rendiment del seu futur negoci a Sant Andreu de la Barca, per              

exemple, donant resposta a les següents preguntes: 

- S’ha de centrar en una raça de gos en particular? en unes poques? o en               

totes en general? 

- Els productes que dissenyi, han d’estar centrats en una alçada en           

particular? o en totes en general? 
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2. ESTUDI ESTADÍSTIC SOBRE L’ÚS DEL MÒBIL A SANT ANDREU DE LA           

BARCA 

 

 
 

A fi de comprovar quin és el grau de dependència de la població de Sant Andreu de la                  

Barca respecte a les xarxes socials i l’ús del mòbil, has de portar a terme un estudi                 

estadístic que analitzi els següents aspectes: 

- Les hores que dediquen els ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de la Barca al               

mòbil.  

- Aplicacions mòbils que més utilitzen els ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de             

la Barca. 

 

Com a persona encarregada de desenvolupar l’estudi estadístic, forma un grup de            

5 persones i procediu a realitzar la recollida de dades. 

(IMPORTANT: S’ha de tenir en compte que la mostra a analitzar ha de ser el més                

àmplia possible, per així garantir una elevada representativitat de l’estudi          

estadístic). 
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Una vegada recollides les dades, procediu a contestar a les següents preguntes: 

 

a) Quines variables estadístiques estem estudiant en aquest cas? De quin tipus són i             

per què? 

 

b) Organitzeu les dades recollides en dos taules de freqüències: 

- Una referent a les aplicacions més utilitzades. 

- Una per a les hores que es dediquen a l’ús del mòbil. 

Feu almenys un comentari de cadascuna de les freqüències. 

(*) Utilitzeu intervals si ho considereu necessari. Si és així recordeu utilitzar            

una “marca de classe”. 

(**) Deixeu una columna en blanc per al càlcul de la mitjana (Xi·fi). 

 

c) Representeu les dades amb dues gràfiques, una per a les aplicacions que            

s’utilitzen i altra per a les hores que es dediquen al mòbil. 

 

d) Respecte a les hores que es dediquen al mòbil, analitzeu les dades calculant els              

tres paràmetres de centralització (Moda, Mediana i Mitjana). 

(*) Per a la mitjana completeu la columna que heu deixat en blanc             

anteriorment (Xi·fi). 

 

 

e) Respecte a les hores que es dediquen al mòbil, calculeu els tres paràmetres de              

dispersió (Rang, Variància i Desviació Típica). Després responeu a les següents           

preguntes: 

- Quina quantitat d’hores d’ús del mòbil queda fora del que seria típic?  

- Les dades recollides són homogènies o heterogènies? 

- La mitjana d’hores que es dediquen a l’ús del mòbil és representativa de la              

mostra recollida? 
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(*) Per al càlcul de la variància elaboreu tres columnes, una per al càlcul de               

la diferència de cada etiqueta respecte a la mitjana, altra amb l’elevació al             

quadrat i altra per la multiplicació amb la freqüència absoluta. 

 

f) A partir de l’estudi realitzat, extreieu algunes conclusions que considereu          

importants. 
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3. LLEGENDA DE L’ORIGEN DELS ESCACS 
 

Segons una llegenda molt difosa arreu del       

món, va ser un savi qui va inventar el joc dels           

escacs. Aquest volia donar-li una lliçó      

d’humilitat al seu rei, del qual deien que era un          

tirà.  

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer     

aquesta llegenda i analitzar-la des d’un punt de        

vista matemàtic. 

A continuació teniu les preguntes que haureu de contestar després d’haver llegit la             

llegenda. A la primera part només haureu de fer servir la vostra intuïció, però la resta de                 

respostes han d’estar raonades. Heu de fer un informe per a cada pregunta tan complet i                

clar com pugueu: expliqueu l’estratègia que heu seguit, escriviu els càlculs o passos que              

heu fet per trobar la resposta i la conclusió a què heu arribat. 

 

1a part 

Llegiu atentament: 

Hi havia una vegada un rei molt arrogant que no          

tractava gens bé els seus súbdits. Aquest rei, era         

poderós i ric, però no era feliç i s’avorria molt.          

Després de pensar moltíssim sobre què podia fer        

per trobar alguna cosa que el divertís, va creure         

que la solució seria convocar un concurs de jocs         

nous, i va dir que la persona que inventés el joc que li agradés més podria demanar-li el                  

que volgués i ell li ho donaria.  
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Molta gent es va presentar al concurs, però el joc que més va agradar al rei va ser el que                    

va presentar Sissa, un savi que va voler inventar un joc on el rei fos molt important però                  

que sense l’ajuda de les altres peces no pogués guanyar mai. Sissa volia que el rei                

s’adonés de la importància de les altres peces del joc, les quals era com si fossin les                 

persones del seu regne.  I aquest va ser el primer joc d’escacs.  

El rei va pensar que amb aquest joc podia fer moltes partides i que sempre serien                

diferents, i això li va agradar moltíssim perquè segur que no s’avorriria! Llavors, va voler               

complir la seva part del tracte i, tot fanfarró, li va dir a Sissa que demanés el que                  

volgués. Sissa va dir-li que abans de dir una cosa s’ha d’estar segur que es podrà                

complir i el rei, tot presumit li va dir: “és clar, jo sóc molt ric i podré donar-te el que em                     

demanis!”.  

Sissa va dir-li: “d’acord, doncs vull que em doneu 1 gra d’arròs per la primera casella del                 

tauler, 2 per la segona, 4 per la tercera, i així fins arribar a la casella 64, l'ultima del                   

tauler”.  

Al rei li va agafar un atac de riure i va pensar: "quin savi més ruc! Podria demanar-me                  

riqueses i em demana uns quants grans d’arròs!!!", i va dir als seus criats que li                

preparessin els sacs d’arròs. 

Al cap d’una estona, un dels criats va venir         

corrents i amb cara de preocupat. Quan el        

rei li va preguntar què li passava, aquest li         

va respondre: “majestat, se’ns ha acabat      

l’arròs i no en tindrem prou en tot el reialme per satisfer el desig de Sissa”. 
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Discuteix aquestes preguntes: 

- Què us sembla la resposta del criat?  

- Tant d’arròs necessita? Quants quilos penseu que caldrien? 

- Quant creieu que ocuparia tot aquest arròs? Quantes aules com la de l’institut             

s’omplirien? 

2a part 

Ara us toca fer càlculs : 

- Quina quantitat exacta de grans d’arròs      

necessita el rei per pagar al savi? 

- Busqueu informació per saber quants     

quilos són i quin volum ocupen. 

- Us han sortit quantitats tan grans com       

per no poder aconseguir-les? 

 

3a part 

Ara heu de mesurar. 

Necessitareu: una balança, una ampolla petita d’aigua i arròs. 

- Quants grans d’arròs hi ha aproximadament en un quilo? 

- A quants quilos d’arròs equivaldria el pagament del savi? 

- Quin volum té un quilo d’arròs? 

- A quants metres cúbics d’arròs equivaldria el pagament del         

savi? 

4a part 

Ara cal que feu mesures al vostre menjador o habitació 

Necessitareu cintes mètriques. 
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- Quin és el volum del vostre menjador/habitació? 

- Quants menjadors/habitacions com la vostra necessitareu per encabir tot l’arròs          

que demanava el savi? 

Finalment contesteu: 

- Què en penseu ara de la resposta del criat? 
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4. LES FUNCIONS LINEALS I LES LLEIS DE LA DEMANDA I DE L’OFERTA. 
 
 
A.  La llei de la demanda 

 

A1. Diferents empreses estan estudiant la possibilitat de fabricar un determinat tipus           

de miniordinador. Fan un estudi per saber quants estarien disposats a comprar-ne,            

els consumidors, en funció del preu que tinguessin. Han recollit les dades en la taula               

següent:  

 

Preu del miniordinador Quantitat demanada 

500 € 0 

450 € 5000 

400 € 10000 

350 € 15000 

300 € 20000 

250 € 25000 

200 € 30000 

150 € 35000 

100 € 40000 

50  € 45000 

 

a) Dibuixeu els punts de la taula en el gràfic següent i uniu-los.  
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DEMANDA DE MINIORDINADORS 

 

 

 

b) Ompliu les frases següents: 

“Per cada ........euros que disminueix el preu, el número d’ordinadors que            

estarien disposats a comprar .................... en ...............unitats”  

“Per cada ........euros que augmenta el preu, el número d’ordinadors que estarien            

disposats a comprar .................... en ...............unitats”  

 

c) Trobeu la fórmula, de la funció de demanda, que relaciona la quantitat            

d’ordinadors que els consumidors estan disposats a demanar (Qd) en funció del            

preu (p)  

 

d) Doneu una interpretació del pendent de la recta, relacionant la variació de la              

quantitat d’ordinadors que els consumidors estan disposats a demanar amb la           

variació en el  preu. 
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Llei de la demanda: Sempre que es mantinguin constants altres factors que             

influeixen en els desitjos de comprar un producte, les persones estem disposades a             

comprar més quantitat d’un bé a preu més baix i menys a preus més alts. 

 

e) Què representa el punt de tall de la recta amb l’eix d’abscisses? Creus que la               

gràfica hauria de tallar l’eix d’ordenades? Expliqueu-ho. 

 

A2. Acaba d’aparèixer en el mercat un joc d’ordinador que es preveu molt popular. En              

una classe de 28 alumnes, han recollit dades per saber el preu màxim que estarien               

disposats a pagar per aquest joc. El resultat de l’enquesta ha estat: cap alumne              

estaria disposat a pagar-ne 32 €, 4 alumnes el comprarien si el preu fos, com a                

màxim, 28 €, 4 més s’afegirien a la compra si el preu fos de 24 €...i així                 

successivament, és a dir: per cada 4 € que s’abaixi el preu, 4 alumnes més               

s’animarien a comprar-lo. 

 

a) Ompliu la taula següent i feu-ne el gràfic corresponent 

 

Preu del joc Quantitat d’alumnes que estarien    

disposats a pagar-ne aquest preu 

32 € 0 

28 €  

24 €  

20 €  

16 €  

12 €  

8 €  

4 €  
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a) Trobeu la fórmula que relaciona la quantitat de jocs que els alumnes estan             

disposats a demanar (Qd) en funció del preu (p). Quina seria la quantitat             

demanada si el preu del joc fos de 14 €?  

 

b) Què podeu dir sobre el preu de venda i la quantitat de jocs que els consumidors                

estan disposats a demanar? Relacioneu el canvi en la quantitat demanada           

provocada pel canvi en el preu, amb el  pendent de la recta. 

 

c) Què representa el punt de tall de la recta amb l’eix d’abscisses? Creus que la               

gràfica hauria de tallar l’eix d’ordenades? Expliqueu-ho. 

 

A3. D’un determinat model de sabatilla esportiva, la quantitat que els consumidors en             

demanarien, en funció del preu, queda recollida en el gràfic següent: 
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DEMANDA DE SABATILLES 

 

 

a) A partir de quin preu no hi ha demanda? 

 

b) Trobeu la fórmula que relaciona la quantitat demanada de sabatilles esportives en            

funció del preu. Doneu una interpretació del pendent que relacioni la variació de             

la quantitat de sabatilles demanada amb la variació del preu. 

 

c) Quina seria la quantitat demanada si el preu fos de 30 €? Per a quin preu la                 

quantitat demanada és de 150 sabatilles? Comproveu els resultats en el gràfic. 

 

A4. En un institut, abans d’instal·lar una màquina expedidora d’ampolles d’aigua de 33            

cl es fa una enquesta, entre els estudiants, per saber quin és el preu màxim que                

estarien disposats a pagar per botella.  

 

Preu en cèntims Alumnes que pagarien   

aquest preu, com a màxim 

Alumnes que pagarien   

aquest preu 

70 0  

65 20  

60 60  
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55 40  

50 80  

45 80  

40 40  

35 40  

30 30  

25 30  

20 80  

 

a) Completeu la taula. Quants alumnes té l’Institut suposant que tots han contestat            

l’enquesta? 

 

b) Dibuixeu en un gràfic els punts que representen el número d’alumnes que            

estarien disposats a pagar un determinat preu en funció d’aquest preu. 

 

c) Dibuixeu el segment que, per vosaltres, aproxima millor aquest conjunt de punts i             

trobeu l’equació de la recta que el conté. Interpreteu el pendent en el context de               

l’enunciat. 

 

B. Llei de la oferta 

 

B1. En relació al problema 1 de l’apartat A també sabem la quantitat que les              

empreses estarien disposades a fabricar-ne en funció del preu de venda que            

tinguessin els miniordinadors. 

 

Preu del miniordinador Quantitat que s’ofereix 

500 € 50000 

450 € 45000 

400 € 40000 

350 € 35000 

300 € 30000 
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250 € 25000 

200 € 20000 

150 € 15000 

100 € 10000 

50  € 5000 

 

a) Dibuixeu els punts de la taula en el gràfic següent i uniu-los.  

 

 

 

b) Ompliu les frases següents:  

c) “Per cada ........euros que augmenta el preu, el número d’ordinadors que estarien            

disposats a fabricar .................... en ...............unitats”  

d) “Per cada ........euros que disminueix el preu, el número d’ordinadors que           

estarien disposats a fabricar .................... en ...............unitats”  

 

e) Trobeu la fórmula de la funció d’oferta, que relaciona la quantitat de            

miniordinadors que pensen oferir els fabricants (Qo) en funció del preu (p). 
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f) Doneu una interpretació del pendent de la recta relacionant la variació de la             

quantitat d’ordinadors que els fabricants estan disposats a produir amb la variació            

en el  preu. 

 

Llei de la oferta: Sempre que es mantinguin constants altres factors que influeixen en el               

desig d’oferir més o menys productes, els productors estan disposats a oferir més             

quantitat d’un bé a preus més alts  i menys a preus més baixos. 

 

g) Per què creus que el gràfic pot començar en l’origen de coordenades? 

 

B2. Seguint amb el problema 2 de l’apartat A, els 28 alumnes de la classe s’imaginen               

que volen obrir un negoci de venda de jocs d’ordinador. Els hem preguntat a quin               

preu mínim estarien disposats a vendre un joc. Quatre alumnes estarien disposats a             

vendre 1 joc cadascun si el preu fos com a mínim de 8 €, 4 alumnes més estarien                  

disposats a vendre’n 1 cadascun si el preu fos, com a mínim, 12 €, ...i així                

successivament, és a dir: per cada 4 € que s’augmenti el preu, 4 alumnes més               

estarien disposats a vendre un joc  a aquest preu mínim. 

 

a) Ompliu la taula següent i feu-ne el gràfic corresponent 

 

Preu del joc Quantitat de jocs que es posarien a la 

venda per aquest preu mínim 

4 € 0 

8 €  

12 €  

16 €  

20 €  

24 €  

28 €  

32 €  
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b) Trobeu la fórmula que relaciona la quantitat de jocs que els alumnes estan             

disposats a vendre (Qo) en funció del preu (p). Quina quantitat estarien disposats             

a vendre si el preu del joc fos de 14 €?  

 

c) Què podeu dir sobre el preu de venda i la quantitat de jocs que els consumidors                

estan disposats a demanar? Relacioneu el canvi en la quantitat que ofereixen            

vendre provocada pel canvi en el preu, amb el  pendent de la recta. 

 

B3. Seguint amb el problema 3 de l’apartat A, el gràfic següent mostra les dades de la                

quantitat que, fabricants d’un model de sabatilla esportiva estarien disposats a           

vendre en funció del seu preu: 
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OFERTA DE SABATILLES 

 

 

a) Trobeu la fórmula que relaciona la quantitat de sabatilles esportives que s’ofereix            

en funció del preu. Doneu una interpretació del pendent relacionant la variació de             

la quantitat de sabatilles ofertes amb la variació del preu. 

 

b) Quina seria la quantitat que s’oferiria si el preu fos de 30 €? Per a quin preu la                  

quantitat que s’oferiria seria de 180 sabatilles? Comproveu els resultats en el            

gràfic. 

 

B4. En una escola volen que siguin els estudiants dels últims cursos, que            

s’encarreguin d’algunes feines relacionades amb el manteniment. Com que         

necessiten bastants alumnes i volen preveure la despesa que els pot suposar, fan             

una enquesta per saber quin és el preu mínim que acceptarien cobrar, per hora              

treballada. 
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Preu hora Nombre d’alumnes que 

s’oferirien per a treballar 

per aquest preu com a 

mínim 

5 € III 

6 € III 

7 € 
 

8 € 
 

9 € 
 

10 € 
 

11 € 
 

12 € 
 

 

a) Ompliu la taula següent: 

 

Preu hora Nombre d’alumnes que 

s’oferirien per a treballar 

per aquest preu  

5 €  

6 €  

7 €  

8 €  

9 €  

10 €  

11 €  

12 €  
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b) dibuixeu en un gràfic els punts que representen el número d’alumnes que estarien             

disposats a treballar a un determinat preu en funció d’aquest preu. 

 

c) Dibuixeu el segment que, per vosaltres, aproxima millor aquest conjunt de punts i             

trobeu l’equació de la recta que el conté. Interpreteu el pendent en relació a              

l’enunciat. 

 

C. El punt d’equilibri. Escassetat i excedents.  

 

C1. Considerem les funcions de demanda i d’oferta del problema 1 dels apartats A i B               

i els gràfics associats. 

 

a) Ompliu la taula següent per comparar-les: 

 

 

 

 

Característiques Funció demanda Funció oferta Diferències 

Quin és el pendent?    

Quin és el preu al que      

compradors/venedors desitgen  

poder comprar/vendre? 

 

   

Què podem dir sobre el preu i       

el nombre de miniordinadors    

que la gent està disposada a      

comprar/vendre? 
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b) En el gràfic, de la funció oferta, fet en el problema 1 de l’apartat B, dibuixeu-hi la                 

recta corresponent a la funció de demanda i  determineu-ne el punt d’intersecció. 

 

c) Expliqueu què succeeix en aquest punt en relació a la demanda dels consumidors              

i l'oferta dels fabricants.  

 

Punt d’equilibri: és el punt d’intersecció de les funcions de demanda i d'oferta. En              

aquest punt, oferta i demanda s’igualen. Els consumidors estan disposats a comprar            

tot el que ofereixen els productors al preu que marca aquest punt (preu d’equilibri) i               

els fabricants estan disposats a oferir tot el que es demana a aquest preu (quantitat               

d’equilibri). 

 

d) Si una empresa pot fabricar 25000 miniordinadors, a quin cost els hauria de             

fabricar per obtenir beneficis? 

 

e) Si el preu dels ordinadors fos de 200 €, quants ordinadors faltarien per cobrir tota               

la demanda?  

 

f) I si el preu fos de 400 €, quants en sobrarien tot cobrir-se tota la demanda? 

 

C2. Considerem les funcions de demanda i d'oferta del problema 3 dels apartats A i B. 

 

a) Trobeu el punt d’equilibri (feu servir un dels dos gràfics que ja teniu fets i afegiu-li                

l’altre). 

 

b) Si el preu de les sabatilles fos de 30 €, quantifiqueu, si s’escau, la escassetat o                

l’excedent de sabatilles esportives que hi hauria. 

 

c)  Feu el mateix si el preu fos de 50 €. 
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C3. Ens han demanat fer un estudi de mercat d’un model de motocicleta i ens han               

donat les  funcions demanda i oferta següents: 

 

a) A partir de quin preu ja no hi ha demanda? I oferta? 

 

b) Ompliu les frases següents:  

“Com que el pendent de la funció demanda és ... , per cada 100 euros que                

disminueix el preu, el número de motocicletes que els consumidors estarien           

disposats a comprar .................... en ...............unitats”  

“Com que el pendent de la funció oferta és ... , per cada 100 euros que augmenta el                   

preu, el número de motocicletes que estarien disposats a fabricar .................... en            

...............unitats”  

 

c) Quin és el punt d’equilibri? Si pots fabricar totes les motocicletes que indica aquest              

punt, a quin cost s’han de fabricar perquè l’empresa tingui beneficis? 

 

d) Què passaria, amb la demanda i l'oferta, si el preu de la motocicleta es situés en                

els 500 €? I si el preu fos de 700 €? 

 

D. Canvis en la demanda i en la oferta 

 

A més dels preus, altres factors influeixen a l’hora de decidir la quantitat d’un producte               

que la gent està decidida a comprar: variacions en els ingressos, en els gustos, en les                

expectatives sobre preus en el futur, en el de possibles compradors...Normalment, quan            

hi ha un canvi en algun d’aquests factors, si la resta es manté constant (no sigui que es                  

produeixin compensacions entre uns i altres), hi ha un canvi en la demanda 
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D1. La crisi econòmica ha portat un augment important del nombre de persones que             

s’ha quedat sense feina. Això ha fet que es produís una disminució en la quantitat               

demanada de miniordinadors (problema 1 de l’apartat A) en, exactament 20.000           

unitats per a cada preu. 

 

a) Feu la nova taula de demanda 

 

Preu del miniordinador Quantitat demanada 

300 € 0 

250 €  

200 €  

150 €  

100 €  

50  €  

 

b) Feu-ne el gràfic sobre els que teniu fets en el problema 1 de l’apartat B. 

 

c) Trobeu la fórmula, de la nova funció de demanda. Com són les rectes que              

representen les dues funcions de demanda? Quin pendent tenen? 

d) Si la oferta de miniordinadors s’ha mantingut (problema 1 de l’apartat B), quin és el               

nou punt d’equilibri? Podem dir que la disminució de la demanda fa baixar el preu i                

també la quantitat objecte d’intercanvi en el mercat? 

 

e) Per pal·liar aquests efectes de la crisi i afavorir el consum en el sector, el govern                

anuncia ajudes directes, a les famílies, per a la compra d’ordinadors. Això provoca             

un augment en la demanda de miniordinadors en, exactament, 30.000 unitats en            

cada preu.  

 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut El Palau 
 

 

 

- Feu-ne el gràfic en el mateix lloc en què heu fet l’anterior. 

- Trobeu la fórmula de la nova funció de demanda. Com són els gràfics de les               

tres funcions de demanda? Quin pendent tenen? 

- Podem dir que l’augment de la demanda fa pujar el preu i també la quantitat                

objecte d’intercanvi en el mercat? Expliqueu-ho 

 

D2. a) De la mateixa manera que en el cas de la demanda, a part dels preus, hi ha                  

altres factors que influeixen a l’hora de decidir la quantitat d’un bé o servei que els                

productors estan disposats a vendre i que provoquen canvis en la oferta. Feu una              

relació dels que penseu que són més importants. 

 

b) La Conselleria de Medi Ambient, per garantir el reciclatge dels components dels            

ordinadors, anuncia que té l’intenció d’aplicar una taxa a la producció d’aquests            

aparells. Això ha fet que es produís una disminució en la oferta de miniordinadors              

(problema 1 de l’apartat B) en, exactament 15.000 unitats per a cada preu. 

 

- Feu la nova taula d’oferta  

 

Preu del miniordinador Quantitat que s’ofereix 

500 €  

450 €  

400 €  

350 €  

300 €  

250 €  

200 €  

150 € 0 
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- Feu el gràfic aprofitant en el mateix sistema de coordenades en el que teniu fet                

el problema 1 de l’apartat A. Afegiu-hi el gràfic de la funció oferta del problema               

1 de l’apartat B. 

 

- Quin és el nou punt d’equilibri? Podem dir que la disminució de la oferta fa               

pujar el preu i disminuir  la quantitat objecte d’intercanvi en el mercat? 

 

b) Una millora tecnològica fa que s’hagi abaratit un dels components del           

miniordinador. Això fa que altres empreses s’interessin en la fabricació, la qual            

cosa ha fet augmentar l’oferta, respecte de la inicial del problema 1 de l’apartat B,               

en 25.000 unitats per a cada preu.  

 

- Trobeu la fórmula, de la nova funció d’oferta i feu-ne el gràfic en el mateix lloc                

en què heu fet el de la qüestió a.  

 

- Podem dir que l’augment de la oferta fa caure el preu i incrementar la quantitat                

objecte d’intercanvi en el mercat? Expliqueu-ho. 

 

D3. a) A partir del problema 2 de l’apartat A enuncieu dues situacions que puguin fer                

variar la demanda: una augmentant-la i l’altre disminuint-la, i quantifiqueu-la de           

manera similar a com s’ha fet en el problema 1 d’aquest apartat.  

 

b) Suposant que les dues situacions no es produeixen una darrera l’altra sinó que             

incideixen sobre la demanda inicial del problema 2, feu les noves taules de             

demanda, trobeu-ne les fórmules i representeu els gràfics corresponents sobre el           

que teniu fet del problema 2 de l’apartat B. 

 

c) Suposant que la funció oferta és la del problema 2 de l’apartat B, trobeu els nous                

punts d’equilibri i comenteu com afecta una variació de la demanda els preus i la               

quantitat objecte d’intercanvi en el mercat. 
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D4. a) A partir del problema 3 de l’apartat B enuncieu dues situacions que puguin fer               

variar l’oferta: una augmentant-la i l’altre disminuint-la, i quantifiqueu-la de manera           

similar a com s’ha fet en el problema 2 d’aquest apartat.  

 

b) Suposant que les dues situacions no es produeixen una darrera l’altre sinó que             

incideixen sobre l’oferta inicial del problema 3, feu les noves taules d’oferta,            

trobeu-ne les fórmules i representeu els gràfics corresponents sobre el que teniu            

fet en el problema 3 de l’apartat A. 

 

c) Suposant que la funció demanda és la del problema 3 de l’apartat A, trobeu els               

nous punts d’equilibri i comenteu com afecta una variació de l’oferta els preus i la               

quantitat objecte d’intercanvi en el mercat. 

 


