
DOSSIER DE DEMOGRAFIA 2n ESO: LA POBLACIÓ AL MÓN 

Nom: 

1- Fem un petit diccionari de termes, heu de buscar i anotar les definicions de les 

següents paraules: 

A més del llibre de text, us podeu ajudar d’ aquest  web  on trobareu un petit glossari 

https://quizlet.com/es/395941419/els-habitants-del-planeta-1-flash-cards/   

- demografia 

- població 

- població absoluta 

- població relativa o densitat de població 

-  censos de població 

- padró municipal 

- piràmide de població 

-creixement natural o vegetatiu 

- mortalitat 

- natalitat 

- migracions 

- emigració 

- immigració 

- esperança de vida 

 

2-Quina va ser la població mundial al 2019?  https://www.unfpa.org/es/data/world-

population-dashboard  Com es pot comptabilitzar la població d’un territori? 

- Quan ha crescut en els darrers 200 anys? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial  

- Busca un gràfic que mostri aquest creixement i  enganxa’l 

http://www.eumed.net/cursecon/2/evolucion.htm  

3- Mira aquest mapa (2018) i aquests enllaços  

http://www.buxaweb.cat/dossiers/poblaciomon.htm  

http://ccsocials.blogspot.com/2013/04/tema-13-els-habitants-del-planeta-2-eso.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_y_territorios_dependientes_por_densi

dad_de_poblaci%C3%B3n  i contesta:  (llegeix també les pàgines 186, 187, 188 i 189 del llibre 

de text o els apartats 1 i 2 del llibre digital) 

https://quizlet.com/es/395941419/els-habitants-del-planeta-1-flash-cards/
https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard
https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
http://www.eumed.net/cursecon/2/evolucion.htm
http://www.buxaweb.cat/dossiers/poblaciomon.htm
http://ccsocials.blogspot.com/2013/04/tema-13-els-habitants-del-planeta-2-eso.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_y_territorios_dependientes_por_densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_y_territorios_dependientes_por_densidad_de_poblaci%C3%B3n


 

- A tots els continents viuen la mateixa quantitat de gent? Com es distribueix la població 

sobre la superfície del planeta? 

- Quins factors influeixen en la distribució de la població sobre el territori? Quines són les 

zones més poblades? I les que menys població tenen? 

- En quina dada ens fixem per saber si un continent està més poblat que un altre? Com es 

calcula?  

- Aplica aquesta fórmula  a les dades del 2015 que et dona aquesta 

taula per Xina, Espanya, San Marino i Nauru (recorda de buscar la 

superfície del país). 

- Quina és l’escala que es segueix per saber si un país està molt poc 

poblat, poc poblat, mitjanament poblat o molt poblat? 

 

 

 

 

- Quina diferència hi ha entre el mapa anterior i aquest: 



 

 

Mapa de països segons la seva població absoluta 

- Quines són les ciutats més poblades del món? En quins països es troben? 

4- Busca les següents dades en  aquest enllaç  https://www.unfpa.org/es/data/world-

population-dashboard ,  omple la graella i després contesta (abans has d’haver llegit les 

pàgines 190 a 199 del llibre de text o els apartats 3 a 7 del llibre digital)  

2019 Món  Regions més 
desenvolupades 

Regions menys 
desenvolupades 

Països menys 
avançats 

Població total 
en milions 

    

Població entre 
0-14 anys % 

    

Població entre 
15 i 64 % 

    

Població de 65 
i més grans % 

    

Taxa mitjana 
anual de canvi 
de població % 

    

  

- En quin tipus de regió o país hi ha més gent gran? 

- En quin tipus de regió o país hi ha més població jove? 

- En quin tipus de regió o país hi ha una taxa mitjana de canvi més alta? 

- Per què creus que es produeixen aquestes diferències? 

https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard
https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard


- Aquesta divisió per grups d’edat ens mostra una estructura o composició demogràfica de la 

població, però també hi ha una altra dada que ens permet estudiar aquesta composició 

demogràfica, quina és? 

- L’estructura demogràfica d’una població la podem analitzar a través d’un gràfic doble de 

barres, com es diu? Quines són les variables  (dades) que apareixen representades? 

https://geobalaguer.files.wordpress.com/2012/09/pautes-i-comentari-de-pirc3a0mides.pdf  

- Quines formes poden adoptar aquests gràfics? Digues els seus noms, dibuixa la forma que 

tenen i explica que vol dir cada una d’elles. Per a què serveixen aquests gràfics? 

- Elabora una piràmide de població amb les dades d’aquesta taula per al 2015: 

https://youtu.be/9XDJsDUCEds  

enllaços per fer-ho de manera digital: 

http://www.xtec.cat/~mleon124/page66.html#bookmark%201  

http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/geo/piramide/p_excel.html  

 

- De quina altra manera, que no és la demogràfica , podem estudiar la població d’un 

territori? En quins dos aspectes es fixa? Què compren cada un?  

- Les dades que obtenim d’aquesta classificació que ens indiquen? 

5- La població del món ha variat en nombre al llarg del temps, l’estudi d’aquest canvi el fem 

analitzar la dinàmica de la població. L’augment o la disminució de la  població depèn de les 

següents variables: 

- El creixement/moviment natural: segons natalitat (naixements) i mortalitat (defuncions, 

morts) 

- Els moviments migratoris: emigració (marxen) i immigració (arriben) 

Per analitzar aquestes dades fem servir  les taxes demogràfiques: 

https://geobalaguer.files.wordpress.com/2012/09/pautes-i-comentari-de-pirc3a0mides.pdf
https://youtu.be/9XDJsDUCEds
http://www.xtec.cat/~mleon124/page66.html#bookmark%201
http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/geo/piramide/p_excel.html


 

- Totes aquestes dades que hem explicat abans,  poden variar segons el nivell de 

desenvolupament econòmic, social i cultural d’un territori. Busca i enganxa mapes mundials 

que mostren aquesta dinàmica (exemple: la fecunditat al món, la mortalitat al món, la 

natalitat al món, l’esperança de vida...) 

- Calcula la taxa de natalitat, la de mortalitat, el creixement vegetatiu, el saldo migratori i el 

creixement real de: 

Espanya, primer semestre 2019 (INE) 

 Naixements 169.216 

Defuncions 214.218 

Immigrants 348.625 

Emigrants  139.528 

 

Catalunya, 2018 (IDESCAT) 

Naixements 63.566 

Defuncions 66.562 

Immigrants 227.569   

Emigrants  131.045 

 

En tots dos casos, com és el creixement vegetatiu? El saldo migratori? El creixement real? 



El comportament de la població ha canviat al llarg de temps, per estudiar aquesta dinàmica de 

població es fan servir els models o règims demogràfics 

6- A través d’aquest gràfic, explica els tres règims demogràfics pels que ha passat/passa la 

humanitat i poseu exemples històrics i actuals. 

 

- Què és l’explosió demogràfica?  

- Després de tot el que has aprés, observa aquest mapa i respon:  

La variació demogràfica per països (2015-2100).

 

- Explica el perquè la població al món es distribueix de manera desigual. 

- Explica el perquè del creixement desigual de la població al planeta. 



- Quins són els països que augmentaran més la població? 

- Actualment, quins són els problemes demogràfics que hi ha al diferents c continents? 

- Els governs dels diferents països per intentar solucionar els problemes demogràfics  fan 

servir un conjunt de mesures legislatives, socials i econòmiques, com es diuen aquestes 

mesures? De quin tipus són? 

 


