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CONSTRUIR UN GRÀFIC LINEAL SOBRE L’EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
FITXA 304

NOM: CURS: DATA:

Elabora un gràfic de línies sobre l’evolució de la població mundial
amb la informació de la taula.
SSegueix aquestes instruccions per construir el gràfic:

a) Dibuixa els eixos de coordenades.

b) En l’eix de les abscisses, també anomenat eix X o horitzontal, situa 
la variable temporal (en aquest cas, els anys per als quals disposem 
de dades) en intervals iguals.

c) En l’eix d’ordenades (eix Y o vertical) es representa la variable
geogràfica, en aquest cas el nombre d’habitants. Estableix i escriu
–amb intervals iguals– una sèrie de valors, i indica en la part superior
de l’eix el valor màxim a què arriba la variable representada.

d) Tria l’any 1950 i marca un punt a l’alçada corresponent 
de l’eix vertical. Fes el mateix amb cada any.

e) Uneix els punts fins a formar una línia, amb la finalitat de veure 
més bé l’evolució de la població.

f) Seria convenient que a partir de l’any 2005 canviessis de color 
de llapis i hi incloguessis una llegenda per indicar que aquestes 
dades són previsions.
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RESOL
Anys

Població
mundial

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2.555.360.972

2.779.929.940

3.039.585.530

3.346.002.675

3.707.475.887

4.086.150.193

4.452.584.592

4.851.592.622

5.281.653.820

5.691.759.210

6.079.603.571

6.446.131.400

6.815.892.190

7.187.084.263

7.541.773.753

7.871.143.446

8.175.143.482

8.458.343.864

8.722.646.253

8.967.336.291

9.190.252.532
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REFORÇ

ELS PERCENTATGES I LES TAXES
FITXA 314

NOM: CURS: DATA:

És difícil comprendre els problemes lligats amb la població si no es coneixen bé les nocions
matemàtiques relacionades amb les proporcions. Aquesta fitxa té com a objectiu reforçar 
dues nocions matemàtiques fonamentals en l’àrea de geografia: els percentatges i les taxes.

Amb les dades següents, calcula les taxes de natalitat
i de mortalitat dels països subdesenvolupatss.

1
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Països subdesenvolupats

Població total 5.017.562.000

Nascuts en un any 119.864.094

Morts en un any 41.761.888

PERCENTATGES I TAXES

En l’àmbit quotidià moltes vegades
rebem informació en percentatges,
com per exemple: «el 30% de la
població mundial té menys de 
15 anys» o «el 47% de la població
mundial és urbana»; i informació 
amb taxes, com ara: «la taxa 
de natalitat de Sudan superava 
el 36‰ l’any 2002».

Els tants per cent expressen 
la quantitat d’una magnitud
corresponent a 100 unitats.
S’expressa amb el signe %. 

Quan diem que el 79% de la població
espanyola viu en ciutats significa 
que, de cada 100 habitants de l’Estat
espanyol, 79 viuen a la ciutat.

Els tants per mil indiquen la quantitat
d’una magnitud que correspon 
a 1.000 unitats. S’expressa amb 
el signe ‰. Quan diem que el 80‰
de les feines que hi ha a Espanya
corresponen al sector primari volem
dir que, de cada 1.000 treballadors,
80 treballen a l’agricultura, 
a la ramaderia o a la pesca.

RECORDA

Calcular el tant per cent
d’una quantitat amb la
calculadora és senzill.
Així doncs, per trobar el
20% de 250 prem:

20 � 250 %

El resultat és 50.

Ara calcularem les taxes de natalitat i de mortalitat
dels països desenvolupats amb les dades de la taula.

• Primer de tot repassem les fórmules de les taxes 
de natalitat i de mortalitat:

• La taxa de natalitat és: � 11,09 ‰.

• La taxa de mortalitat és: � 10,16 ‰.
12.168.652 � 1.000
���

1.197.329.000

13.280.363 � 1.000
���

1.197.329.000

EXEMPLE RESOLT

Països desenvolupats

Població total 1.197.329.000

Nascuts en un any 13.280.363

Morts en un any 12.168.652

Taxa de natalitat � � 1.000
nascuts en un any
���

població total

Taxa de mortalitat � � 1.000
morts en un any
��

població total
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REFORÇ

LA TAXA DE MORTALITAT INFANTIL
FITXA 324

NOM: CURS: DATA:

La taxa de mortalitat infantil és un indicador molt útil sobre la salut no només de la infància, 
sinó de tota la població, i de les condicions socioeconòmiques en què viu. En aquesta fitxa
repassarem el concepte de mortalitat infantil mitjançant un text.

Llegeix atentament el text i comenta per escrit les diferències que hi observes tant en el temps
coom entre els diferents països seleccionats a la taula.

• On s’han produït els canvis més grans entre la situació del 1970 i la del 2001?

• Amb el pas del temps, han disminuït o han augmentat les taxes de mortalitat infantil en tots els països 
que apareixen a la taula?

• Quins països diries que són més o menys desenvolupats segons la taxa de mortalitat infantil que presenten?

• En quins llocs continua havent-hi una mortalitat infantil elevada?

1

RESOL

LA TAXA DE MORTALITAT INFANTIL

La taxa de mortalitat és el nombre de defuncions 
de nens i nenes menors d’un any per cada 1.000
nascuts vius en un determinat any. En els països
menys desenvolupats, s’ha estimat que aquesta taxa
pot arribar al 200 ‰, mentre que en els països
industrialitzats està per sota del 10 ‰.

La taxa de mortalitat infantil és un indicador sensible
de la disponibilitat, utilització i efectivitat de l’atenció
de la salut, particularment de l’atenció perinatal.

Malgrat que la taxa de mortalitat infantil ha estat
reconeguda durant molt temps com un dels
indicadors de salut més importants, en molts 
dels països menys desenvolupats hi ha molts
problemes per obtenir la informació que es necessita
per calcular-la. 

Les dades normalment no poden ser recollides
mitjançant sistemes d’informació dels serveis 
de salut. El registre civil de les defuncions sovint 
és incomplet o inexistent, particularment a les àrees
rurals, on molts infants que moren durant la primera
setmana de vida ni tan sols es registren com a
nascuts. Per aquest motiu, les taxes que fan servir 

en alguns països estan esbiaixades en favor 
de la població més privilegiada. 

La taxa de mortalitat infantil sovint és estimada 
o presa d’enquestes de població.

Aquesta taxa de mortalitat infantil no només reflecteix
la magnitud dels problemes de salut directament
responsables de la mort dels infants, com ara diarrea,
infeccions respiratòries i malnutrició, juntament 
amb altres malalties infeccioses i condicions
perinatals, sinó que també reflecteix el nivell de salut
de les mares, la política de planificació familiar, 
les condicions de salut ambiental i, en general, 
el desenvolupament socioeconòmic d’una societat.

També s’ha detectat que la taxa de mortalitat infantil
és un bon indicador dels canvis de les condicions 
de salut d’un país al llarg del temps. En països on 
les dades sobre la taxa de mortalitat infantil han estat
calculades per períodes llargs, s’han notat reduccions
constants en aquesta taxa, millores paral·leles 
als nivells de vida i en les condicions sanitàries, 
com també un augment de la disponibilitat 
i accessibilitat dels serveis de salut per a la població.

1970

2001

180 ‰

154 ‰

13 ‰

4 ‰

115 ‰

43 ‰

206 ‰

182 ‰

59 ‰

16 ‰

150 ‰

36 ‰

18 ‰

4 ‰

11 ‰

3 ‰

85 ‰

31 ‰

Any Angola Noruega Guatemala Sierra
Leone Argentina Turquia França Suècia Xina

Font: IDH 2003

EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE MORTALITAT INFANTIL EN ALGUNS PAÏSOS
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REFORÇ

COM S’OBTÉ LA TAXA DE CREIXEMENT VEGETATIU
FITXA 334

NOM: CURS: DATA:

En aquesta fitxa et proposem un seguit d’activitats que t’ajudaran a repassar els conceptes 
de taxa de natalitat i taxa de mortalitat, i a calcular, a partir d’aquestes taxes, el creixement
vegetatiu de la població.

Amb les dades següents, troba les taxes de natalitat i mortalitat i el creixement vegetatiu
de cadaa regió. Una vegada obtingudes les dades, pots fer una anàlisi comparativa del creixement
que es proddueix en el món per grans regions.

1

RESOL

Població total
en milions

Nombre de
naixements

Nombre
de morts

Taxa de
natalitat

Taxa de
mortalitat

Creixement
vegetatiu

Àfrica

Àsia

Amèrica del Nord

Iberoamèrica

Oceania

Europa

840

3.766

319

531

32

728

31.920.000

75.320.000

4.461.538

12.213.000

576.000

8.008.000

11.760.000

26.362.000

2.868.132

3.186.000

224.000

7.280.000

REGIÓ

Calcularem el creixement vegetatiu de la població mundial a partir de les taxes
de natalitat i mortaalitat.

L’any 2002, les taxes mitjanes mundials de natalitat i de mortalitat van ser del 21‰ i del 9‰, respectivament. 
Això significa que per cada 1.000 habitants van néixer 21 persones i en van morir 9.

Amb aquestes dues dades, podem trobar la taxa de creixement natural mundial:

Aquest càlcul significa que el creixement de la població mundial l’any 2002 va ser de l’1,2% 
sobre la població total.

Taxa de creixement vegetatiu � Taxa de natalitat � Taxa de mortalitat

Taxa de creixement vegetatiu � 21 � 9 � 12 ‰, o el que és el mateix, 1,2%

EXEMPLE RESOLT

EL CREIXEMENT VEGETATIU

El creixement vegetatiu de la població oscil·la d’acord
amb una sèrie de factors. Aquests factors són dos,
principalment: la taxa de natalitat i la taxa de
mortalitat. Repassa al llibre de text les fórmules 
que corresponen a aquestes taxes.

La diferència entre les taxes anuals de natalitat 
i de mortalitat és el creixement vegetatiu 
de la població. La taxa de creixement vegetatiu 

es pot expressar indistintament en tants per cent (%)
o en tants per mil (‰).

Si la taxa de natalitat és més gran que la de
mortalitat, la taxa serà positiva, però si passa 
el contrari, aleshores obtindrem una taxa 
de creixement vegetatiu negativa, cosa que significa
que la població no només no creix, sinó que decreix.
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