
APRÈN A 
ADMINISTRAR

LA TEVA ECONOMIA
DOMÈSTICA



QUÈ VOL DIR APRENDRE A ADMINISTRAR L’ECONOMIA DOMÈSTICA?

Abans d’iniciar el programa cal entendre el seu propòsit. Així, doncs, en el primer apartat 
introduirem el significat dels mots:

Administrar

Economia

Domèstica

INTRODUCCIÓ
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1. QUÈ VOL DIR ADMINISTRAR?

Dirigir, ordenar, organitzar alguna cosa o afer en relació amb un objectiu.

Descriviu els objectius i les eines que utilitzeu quan administreu els afers que mostra la taula. 

Administro la meva alimentació per

Administro l’espai de la meva habitació per encabir

Administro el meu temps per encabir eficientment les 
tasques que he de fer en un temps determinat.

OBJECTIUS

- Mesurar el temps: mesos, dies, hores..
- Calendaris, agendes, horaris

EINES

ALIMEN-
TACIÓ

ESPAI
L’habitació

TEMPS

AFERS

Les coses i els afers que la taula proposa per administrar són recursos il·limitats?

De quantes maneres podem administrar les coses i els afers que proposa la taula? És important com decidim assolir els 
nostres objectius?
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- Mapes, plànols, esquemes...
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2. QUÈ VOL DIR ECONOMIA I ECONOMIA DOMÈSTICA?

L’economia és el conjunt de normes que una organització social segueix 
per administrar els seus béns (riquesa, fortuna) per assolir uns objectius.

La taula mostra tres organitzacions socials que han d’administrar la seva riquesa (economia) per assolir els seus 
objectius. Descriviu com obté la seva riquesa (diners) cada organització i els objectius que han de tenir en compte per 
administrar-la. 

Dels impostos que paguen els 
ciutadans/nes, les empreses...

COM OBTÉ ELS DINERS?

Dotar de serveis la ciutadania: infraestructures, seguretat 
social, educació, etc.

OBJECTIUS

FAMÍLIA 
(econ. domèstica)

EMPRESA 
(econ. d’empresa )

ESTAT 
(econ. d’estat)

ORG. SOCIAL
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L’economia domèstica és el conjunt de normes que segueix una família per
administrar (dirigir, organitzar) la seva riquesa per assolir els seus objectius.
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Obtenir més diners amb la venda dels seus productes que 
els que s’ha gastat per produir-los (beneficis).
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ESTAT 
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ORG. SOCIAL

De la venda dels productes o 
serveis que produeix.

Del salari que obtenen els membres 
de la família que treballen.

Obtenir més diners amb la venda dels seus productes que 
els que s’ha gastat per produir-los (beneficis).
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CONCLUSIONS

1. Sovint, per assolir els nostres objectius ens cal administrar (organitzar, dirigir, ordenar) coses i 
afers (temps, espai, aliments, riquesa...).

2. L’economia domèstica és el conjunt de normes que segueix una família per administrar 
(organitzar, dirigir, ordenar) la seva riquesa.

3. La riquesa d’una família és limitada i es pot administrar de moltes maneres. Unes són més adients 
que no pas d’altres per assolir els objectius de la família. Així, l’administració de l’economia 
domèstica és una responsabilitat familiar.

Propòsit del programa:

APRENDRE A ADMINISTRAR L’ECONOMIA DOMÈSTICA DE LA MANERA 
MÉS EFICIENT POSSIBLE PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE LA FAMÍLIA.
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COMPONENTS DE L’ECONOMIA DOMÈSTICA

QUINS SÓN ELS COMPONENTS QUE PERMETEN PLANIFICAR 

L’ECONOMIA DOMÈSTICA?

Administrar l’economia domèstica és una responsabilitat de tots els membres 
de la família (vostra també). Però, per poder administrar-la cal conèixer els seus components: 

Treball

Ingressos

Despesa

Estalvi
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1. EL TREBALL I ELS INGRESSOS

El TREBALL és el primer component de l’economia domèstica. Les persones es formen 
al llarg de la vida per aprendre un ofici o una professió i s’incorporen al mercat laboral en 
el si d’una empresa o de l’Administració. A canvi del seu treball (competències, temps...), 
reben uns diners cada mes que a l’empresa s’anomenen salari, però a l’economia domèstica 
s’anomenen INGRESSOS. Els ingressos són el segon component de l’economia domèstica i 
l’objecte que cal administrar.

Reflexioneu sobre els continguts del text i contesteu les qüestions següents:

Què ens cal per accedir a un lloc de treball? Què passa amb les persones que no en tenen?

Cíclicament, la nostra societat pateix crisis econòmiques que es caracteritzen per una disminució del consum i de la 
producció d’aliments, béns i serveis. Aleshores, molts treballadors i treballadores perden el seu lloc de treball; és l’atur. 
Creus que és preocupant per a les famílies l’atur? Per què?

Quan demanem diners als treballadors/es de la família, els demanem part del seu...

L’obtenció dels INGRESSOS determina el ritme de l’economia domèstica. Els treballadors/es reben INGRESSOS 
cada...
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2. LA DESPESA

Els INGRESSOS d’una família s’assignen a vetllar per la seva qualitat de vida amb l’adquisició 
d’aliments, béns i serveis (productes) que configuren el CONSUM FAMILIAR. La part dels ingressos 
que la família assigna al consum s’anomena DESPESA. 
Podem classificar el consum familiar entre els productes que cobreixen NECESSITATS i els que 
satisfan DESIGS. També el podem classificar segons el tipus de despesa. La DESPESA FIXA es 
deriva dels productes que la família consumeix constantment durant força temps, mentre que la 
DESPESA VARIABLE es deriva dels productes que la família consumeix puntualment.

Quins productes tenen prioritat, els productes que cobreixen necessitats o els que satisfan desigs?

Penseu en la quantitat de productes que el mercat ofereix. Creieu que són limitats els ingressos d’una família? Per què?

Per a les famílies, els diners són un objectiu en si mateix o una eina per assolir els seus objectius? 

Classifiqueu els 
productes següents:

DESIGNECESSITAT

SEGONS 
DESPESA

SEGONS IMPORTÀNCIA

VARIA-
BLE

FIXA

8

Aliments
Reparar la cuina
Viatge
Educació
Quota d’un club
Sortida al teatre
Medicaments
Subscripció (revista)
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Per a les famílies, els diners són un objectiu en si mateix o una eina per assolir els seus objectius? 

Classifiqueu els 
productes següents:

DESIGNECESSITAT

SEGONS 
DESPESA

SEGONS IMPORTÀNCIA

VARIA-
BLE

FIXA • Aliments
• Educació

• Reparar la cuina
• Medicaments

• Soci d’un club
• Subscripció (revista)
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3. L’ESTALVI

Quan una família no gasta tots els seus INGRESSOS en la DESPESA, està estalviant. 
L’ESTALVI és una reserva de diners que la família pot anar acumulant com una 
estratègia per adquirir un producte costós o per PREVENIR possibles RISCOS 
materials que són imprevisibles, és a dir, IMPREVISTOS ECONÒMICS.

Recomanaríeu a les famílies que tinguessin en compte l’estalvi en l’administració de la seva economia? Per què? 

Classifiqueu les següents situacions econòmiques segons es puguin resoldre amb els ingressos o amb els estalvis:

Les situacions imprevistes, però, et semblen estranyes?

9

Reparar el cotxe
Llogar un habitatge
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Estar a l’atur
Anar a escola
Viatjar
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QUIN ÉS L’OBJECTIU DE L’ADMINISTRACIÓ DE L’ECONOMIA DOMÈSTICA? 

QUINES ACTITUDS, QUINS PROCEDIMENTS I QUINES EINES ENS PERMETEN ASSOLIR-LO?

Fins ara hem après què és i quins components té l’economia domèstica. Ara estudiarem:

L’objectiu de l’administració de l’economia domèstica

Les actituds

Els procediments per a l’administració

Les eines per a l’administració

L’ADMINISTRACIÓ DE L’ECONOMIA DOMÈSTICA

11



La distribució dels ingressos és la peça clau per assolir els objectius de l’economia domèstica. Però, recordeu que els 
ingressos no són l’objectiu final, s’aconsegueixen amb esforç (treball) i són limitats.

1. OBJECTIUS DE L’ADMINISTRACIÓ DE L’ECONOMIA DOMÈSTICA

Vetllar per la qualitat de vida de tots els membres de la família...

• Cobrint les seves necessitats

• Satisfent alguns dels seus desigs

• Prevenint els riscos amb l’estalvi

12
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Les principals actituds que permeten assolir els objectius de l’economia domèstica són:

2. ACTITUDS PER A UNA ADMINISTRACIÓ EXITOSA DE L’ECONOMIA DOMÈSTICA

RESPONSABILITAT PLANIFICACIÓ EMANCIPACIÓ

Capacitat de respondre 
d’alguna cosa. En aquest cas, 
d’administrar l’economia 
domèstica vetllant per la 
qualitat de vida de la família.

Que planifica. Formar el pla o 
projecte d’una activitat o d’un 
conjunt d’activitats abans de 
realitzar-les. 

Alliberar de la pàtria potestat, 
de la servitud. Així, administrar 
l’economia domèstica tenint en 
compte els interessos de la 
família i no d’altres.



3. PROCEDIMENTS DE L’ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE I EMANCIPADA

Per administrar l’economia domèstica de manera responsable, planificada i emancipada 
ens cal seguir un mètode. La família de l’exercici següent, per exemple, no aconsegueix 
administrar la seva economia de manera responsable i emancipada perquè desconeix els 
procediments bàsics d’aquest mètode. Vegem-ho.

Aquest mes, la família Valldaura ha adquirit diversos productes i serveis. però al final del mes es troben en la situació 
que mostra la taula.

180 €• Llibres escolars
240 €• Videoconsola de jocs digitals

600 €/mes• Alimentació i llar
70 €/mes• Quota familiar del club esportiu

330 €• Cap de setmana d’esquí
730 €/mes• Lloguer del pis

300 €• Equip de música nou

84 €• Abonament al teatre
100 €/mes• Pla d’estalvis per a imprevistos

DESPESA

• Subscripció al diari
• Quota de l’escola

INGRESSOS           2.500 €

30 €/mes
240 €/mes

Quin ha estat l’error d’administració que ha dut els 
Valldaura a aquesta situació?

Quin problema identifiqueu en l’economia dels Valldaura? 

2.904 €

13
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La despesa que han acumulat supera els seus ingressos en 
404 €.
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INGRESSOS           2.500 €

30 €/mes
240 €/mes

Quin ha estat l’error d’administració que ha dut els 
Valldaura a aquesta situació?

No han CONTROLAT la seva despesa al llarg del mes i 
aquesta s’ha desbordat en relació amb els seus ingressos.

Quin problema identifiqueu en l’economia dels Valldaura? 

2.904 €
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La despesa que han acumulat supera els seus ingressos en 
404 €.



La despesa d’una família no pot superar els seus ingressos ja que, si bé en alguna ocasió 
l’excés es pot resoldre amb els estalvis, si això esdevé un costum no el podrà assumir. 
Cal, ajustar la despesa als ingressos i a l’estalvi, però amb quins criteris ho podem fer? 

Despesa =            €

DESIGS AMB
DESPESA FIXA

Despesa =           € 

NECESSITATS AMB 
DESPESA VARIABLE

Despesa =           € 

DESIGS AMB                  
DESPESA VARIABLE

Despesa =             €

NECESSITATS AMB                     
DESPESA FIXA

Classifiqueu els productes i serveis tenint en compte la seva importància (necessitat o desig) i el tipus de despeses que 
generen (fixa o variable). Anoteu també el preu de cada producte i de cada servei.

Quin grup de productes permet reduir la despesa de la família Valldaura? Per què?
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• Cap de setmana d’esquí
• Lloguer del pis

2.904 €DESPESA
100 €/mes• Pla d’estalvis per a imprevistos

84 €• Abonament al teatre
30 €/mes• Subscripció al diari

240 €/mes• Quota de l’escola
300 €• Equip de música nou

INGRESSOS: 2.500 €
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Classifiqueu els productes i serveis tenint en compte la seva importància (necessitat o desig) i el tipus de despeses que 
generen (fixa o variable). Anoteu també el preu de cada producte i de cada servei.

Quin grup de productes permet reduir la despesa de la família Valldaura? Per què?

Lloguer: 730 €
Alimentació i llar: 600 €
Quota escolar: 240 €
Pla d’estalvis: 100 €

Llibres escolars: 180 € Quota familiar del club 
esportiu: 70 €
Subscripció al diari: 30 €

Cap setmana esquí: 330 €
Videoconsola: 240 €
Equip de música: 300 €
Abonament teatre: 84 €

1.670 180 100 954
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NOTA: Aquesta és una de les possibles combinacions que permeten ajustar la despesa als ingressos.

DESIGS AMB DESPESA VARIABLE QUE...

Reducció de la despesa =         € 

NO PODEN ADQUIRIR

Despesa =         €                          

PODEN ADQUIRIR

Ara seleccioneu els desigs amb la despesa variable que penseu que la família Valldaura pot adquirir i els que penseu 
que ha d’adquirir més endavant per tal de reduir la seva despesa en relació amb els seus ingressos.
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384

• Cap de setmana d’esquí (330 €).

• Videoconsola de jocs digitals (230 €).
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Aplicant aquest mètode a l’inici 
de mes, els Valldaura podrien 
ajustar la seva despesa als seus 
ingressos. Fixeu-vos-hi.
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Ara seleccioneu els desigs amb la despesa variable que penseu que la família Valldaura pot adquirir i els que penseu 
que ha d’adquirir més endavant per tal de reduir la seva despesa en relació amb els seus ingressos.

• Equip de música nou (300 €)

• Abonament al teatre (84 €)

384

• Cap de setmana d’esquí (330 €).

• Videoconsola de jocs digitals (230 €).

560
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• Quota del club esportiu
• Subscripció al diari

FIXA I 
VARIABLE

PER A 
NECESSITATS

• Lloguer del pis
• Alimentació i llar 
• Quota de l’escola
• Pla d’estalvis
• Llibres escolars

2.500 €INGRESSOS

730 €
600 €
240 €
100 €
180 €

Diners disponibles per a altres despeses 550 €

1.950 €

70 €
30 €

Total despesa amb prioritat 

FIXA PER A 
DESIGS



PROCEDIMENTS PER A L’ADMINISTRACIÓ  RESPONSABLE I EMANCIPADA

4. CONTROLAR LA 
DESPESA I DEFENSAR EL 

NIVELL DE CONSUM 
ESCOLLIT

3. PLANIFICAR LA DESPESA

ECONOMIA DOMÈSTICA

• Productes i serveis, i models 
existents

• Prestacions
• Preus

1. RECOLLIR INFORMACIÓ MERCAT

• Ingressos totals
• Despesa fixa
• Estalvis acumulats

Calcular bé:
• Despesa amb prioritat
• L’estalvi necessari
• Els diners disponibles

Definir bé:
• Les necessitats
• Els desigs

2. ANALITZAR INFORMACIÓ
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• Quina despesa necessito?
• Quina despesa ja no necessito?
• Quant estalvi cal?

• Quina despesa necessitarem?  És 
un desig? És fixa o variable? Com 
podem assumir-la?
• Quant estalvi necessitem?

MERCAT

• Què m’ofereixen?
• Què necessito?
• Quin model necessito?
• Què desitjo realment? ...

PRESENT

• Ho comprem per necessitat?  Per 
quedar bé? Amb qui?
• Ho comprem per desig? ...

FUTUR

ECONOMIA DOMÈSTICA

FUTURPRESENT



DESPESA ESTALVI
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TREBALL Compte corrent: 
Dipositar els ingressos en un compte 
d’una entitat bancària des d’on es 
poden anar extraient els diners per a la 
despesa. Document: llibreta i targeta 
de crèdit

Salari:
Retribució monetària a percebre pel 
treballador/a i els impostos per deduir 
Document: nòmina

INGRESSOS

3. EINES PER A L’ADMINISTRACIÓ DE L’ECONOMIA DOMÈSTICA

Transferències i domiciliacions:
Permeten efectuar pagaments 
mensuals regulars de manera 
automàtica i directa. Document: rebut

Pla de pensions:
És com un PLA D’ESTALVIS especial 
per poder utilitzar els diners després 
de la jubilació i incrementar així els 
ingressos derivats de la PENSIÓ. 
Document: llibreta

Assegurances: 
Permeten estalviar-se la despesa en 
cas d’accident de cotxe, d’un 
robatori… a canvi d’una quota que cal 
pagar s’hagi produït o no l’accident. 
Document: pòlissa

Crèdit:
Préstec de diners efectuat per una 
entitat bancària. Però un préstec és 
car, ja que cal retornar els diners més 
els interessos, que varien segons 
quantitat i el temps del préstec.

Pla d’estalvis:
Permet retenir automàticament dels 
ingressos (compte corrent) una 
quantitat escollida de diners que resten 
guardats i que generen un rendiment. 
Document: llibreta

Targeta:
Permet efectuar pagaments amb una 
targeta electrònica sense haver de dur 
diners en efectiu. I també fer 
pagaments a través d’Internet. 
Documents: targeta i rebuts

Efectiu:  
Pagament amb monedes i bitllets

Fixa

Compres 
cares

Compres 
cares

Preparar 
vellesa

Variable

Impre-
vistos

FORMES DE PAGAMENT PREVENCIÓ DE RISCOS



JOC DE ROL: ADMINISTRANT UNA ECONOMIA DOMÈSTICA

PODEU ADMINISTRAR UNA ECONOMIA DOMÈSTICA DE MANERA RESPONSABLE I EMANCIPADA?

Ja sabeu què és l’economia domèstica, els seus components, el seus objectius, els procediments i les 
eines per administrar-la de manera responsable i emancipada. 

Durant la visita al Centre Cultural haureu d’aplicar aquests coneixements en un joc de 
rol on assessorareu un personatge i la seva família en l’administració de la seva economia domèstica. Per 
desenvolupar el joc de rol treballareu en equip. Cal que formeu quatre equips, un per cada personatge.

18

La MARIA, ambiciosa, intel·ligent i emprenedora, vol continuar al capdavant del negoci 
familiar. Per aquest motiu ingressa a la universitat i dedica part del seu temps lliure a 
treballar amb el seu pare.
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L’ÒSCAR, innocent, alegre i de bona pasta, prové d’una família amb pocs recursos. 
Malgrat l’esforç que suposa, una de les seves il·lusions és anar a la universitat. Dedica 
els caps de setmana a treballar per poder fer front a les seves despeses.
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L’ANNA, espavilada, treballadora i molt pràctica, no li ha agradat mai estudiar. 
Pressionada pel seu entorn familiar decideix cursar un mòdul professional. Tot i 
així, a les tardes treballa amb el seu pare per poder fer front als seus capricis.
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El MARTÍ, esbojarrat, despreocupat i poc responsable, sempre ha fet anar de corcoll 
els seus pares. Té clar que els estudis no són el seu fort i en acabar l’educació 
obligatòria comença a treballar en una fàbrica.



APRÈN A 
ADMINISTRAR

LA TEVA ECONOMIA
DOMÈSTICA

Servei pedagògic


