
DEURES SETMANA 14-17 d’Abril) 

SOCIALS TEMA 4 “Vivim en pobles i ciutats” 

Tots vivim en una localitat. Les localitats són diferents les unes de les altres i 

es diferencien per la grandària i per les activitats que hi fan els habitants. Les 

localitats més petites reben el nom de pobles. 

1. Definició i tipus de localitat 

 
La població rural sol desplaçar-se a peu per la localitat. 

El lloc on vivim és la nostra localitat. Allà les persones hi viuen, 

treballen, estudien, descansen, es diverteixen i duen a terme tota 

mena d'activitats. 

Els elements que constitueixen una localitat són els habitatges, les 

fàbriques, els tallers, les oficines, les escoles, els centres de salut i 

els hospitals, les esglésies, les places, els jardins, els centres 

culturals, etc. 

Les localitats són diferents les unes de les altres segons la 

grandària i les activitats a què es dediquen les persones que hi 

viuen. 

Distingim dos tipus de localitats: els pobles i les ciutats. 

2. Què és un poble? 
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Als pobles és més fàcil identificar-hi els elements naturals del paisatge que no pas a les ciutats. 

Els pobles són localitats petites que tenen menys de 10000 

habitants. El conjunt de persones que viuen en un poble 

s'anomena població rural. 

A gairebé tots els pobles hi ha una plaça petita o carrer principal, 

amb l'església, l'Ajuntament i altres edificis importants. 

Hi ha cases i edificis no gaire alts, on viuen poques persones. 

Hi ha molts pobles que són al camp i la població es dedica a 

l'agricultura i a la ramaderia. N'hi ha també a la costa i alguns 

habitants es dediquen a la pesca. 

També hi ha pobles que desenvolupen activitats 

turístiques relacionades amb la muntanya, la platja o el turisme 

rural. 

3. Com són els pobles 

Als pobles hi trobem diverses zones, que reben noms diferents i es 

caracteritzen pel tipus d'habitatges, pels edificis singulars 

(Ajuntament, església…) i per les activitats que s'hi fan. 
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Al centre. 

  

 

 

Als carrers del centre. 
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Als pobles més grans. 

  

 

Als afores. 
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Les localitats més grans reben el nom de ciutats. Els habitants que hi viuen fan 

feines diverses. Hi podem distingir moltes zones, una de més antiga amb 

carrers petits i estrets i unes altres de més modernes amb carrers més amples. 

1. Què és una ciutat 

 
Els blocs de pisos són un tipus d'edificis característics de les ciutats. 

Les ciutats són localitats on viuen més de deu mil habitants. Fins i 

tot poden arribar-n'hi a viure milions. El conjunt de persones que 

viuen en una ciutat rep el nom de població urbana. 

Es caracteritzen per la concentració dels edificis, que solen ser 

alts i hi viuen moltes persones. 

Aquests edificis estan organitzats en carrers i avingudesamples per on 

transita molta gent i hi passen molts vehicles. 

Als afores de les ciutats hi ha polígons industrials, amb fàbriques i 

magatzems, carreteres, autopistes i vies de ferrocarril. A prop de les ciutats 

més grans hi ha aeroports, i a les de la costa, ports. 

2. La feina a les ciutats 
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Avui dia la majoria d'habitants de les ciutats treballa als serveis: 

escoles, instituts i universitats, centres de salut i hospitals, botigues i 

centres comercials, oficines, bancs, etc. 

També hi ha habitants que treballen a la indústria, que 

generalment està situada als polígons industrials dels afores de la 

ciutat. 

EXERCICIS: 

PÀG 56 EX. 35 Completa les següents frases amb les paraules adequades: 

  Una localitat de menys de 10000 habitants es diu . 

  El conjunt de persones que viu en un poble es denomina 

 . 

  En el  dels pobles hi ha les cases i els edificis més antics, 
l'Ajuntament, l'església i la plaça principal. 

  Les cases i els edificis dels pobles tenen poca . 

  Els habitants dels pobles es dediquen a l'a  i a la r , a 

la  si són localitats de costa, i al . 

Pàgina 58 exercici 44 

Identifica les diferents zones d'una ciutat: centre, eixample, 
perifèria, polígon industrial i zona residencial. 
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