
ACTIVITAT  4:  COM PODEM CONÈIXER EL MÓN? 

De dades estadístiques la humanitat en té des de fa aproximadament una mica més de 200anys. I no tots els 
països van començar en el mateix moment a recollir-les. Normalment, ja ho hem fet en activitats anteriors, aquestes dades 
es presenten en forma de taules o de gràfics per tal de fer-ne una lectura i treure'n conclusions.  Però la tecnologia 
informàtica també s'aplica al tractament de dades. En aquesta activitat treballarem en una web que recull en forma de taules 
i també de gràfics moltes de les dades estadístiques recollides.

En aquesta activitat veurem una nova manera de presentar les dades. Les dades que fan referència a persones o 
països es produeixen en un moment del temps, per exemple el nº de naixements en el 1985, la renta per càpita per persona el 
1966 etc, per tant, si les volem estudiar sembla interesant afegir als gràfics la variable temps. Això ho han fet els 
responsables de la pàgina web GAPMINDER, http://www.gapminder.org/. 

En aquesta pàgina web hi podem trobar diverses presentacions, les dades que formen el material i sobre tot, el 
programa GAPMINDER WORLD que és el que utilitzarem per  a la realització d'aquesta activitat.

En la pàgina següent podeu veure una descripció de les principals característiques d'aquesta aplicació. 
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Animació de 
les dades. Canviar la 

velocitat de 
l'animació

Gràfic a pantalla 
complerta 

Clic per seleccionar 
indicadors eix X

Per canviar la mida de les 
bombolles

La mida de la bombolla 
representa la població del país.  

Deseleccionar tots els països

Per enllaçar un 
gràfic.

Adaptat d'una idea original de 
www.juicygeography.co.uk

video-
tutorial

Clic per 
seleccionar 
indicadors 
eix Y

El ratolí sobre 
la bombolla 
indica el país

L'escala pot ser ser lineal o 
logarítmica. 

Seleccionar països. També podeu 
fer-ho fent clic a les bombolles. 

Codi de colors dels països segons 
el continent

Per veure com 
evoluciona un 
determinat país. 



 Activitat 1: Selecciona un pais de cadascuna de les següents columnes:

Noruega Japó Bèlgica Txèquia Malawi

Austràlia Xina Egipte Corea del Sud Sierra Leone

Canada Regne Unit Vietnam Marroc Tanzània

Activitat 2:   Ara anem a comparar alguns aspectes dels països escollits a partir de les dades i dels gràfics del web. 
Per començar ens centrarem en saber com ha anat evolucionant la seva esperança de vida.  Però l'esperança de 
vida per si sola no ens diu res, hem de comparar-la amb alguna altra dada.

a) Selecciona en l'eix Y del programa l'esperança de vida en el moment de nàixer (Life expectancy at 
birth). Selecciona ara en l'eix de les X, la renta per càpita (Income per person).

Actualment, quin país dels que has escollit té l'esperança de vida més alta? I quin té la renta per càpita 
més alta? 

Creus que existeix alguna relació entre aquestes dues variables?
Explica detalladament la teva resposta a partir del gràfic. 
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b) Selecciona ara en l'eix de les X, el número de fills que té cada dona (Children per woman). Què 
observes ara en les dades que se't mostren?  Explica detalladament les teves observacions?

c) Estudia per acabar aquest treball la relació entre l'esperança de vida i els següents aspectes:
i) Mortalitat infantil en el primer any de vida.  (Infant mortality rate)
ii) Emissions de CO2

iii) Població total. (Total population)
Després n'elaboreu un informe per presentar-lo als vostres companys.
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Com seria el món si poguéssim comprimir-lo en un poble de 100 habitants? Com seria aquesta terra en 
miniatura?

El projecte “The miniature EARTH”  va ser publicat per primera vegada l'any 2001. I a partir 
d'estadístiques actualitzades pretén mostrar com seria aquesta terra en miniature. Accedeix a la seva pàgina web, 
http://www.miniature-earth.com/ i contesta la següent pregunta:

A partir de les dades que es mostren en el vídeo contesta les següents preguntes:
a) Quines variables es tenen en compte en aquest vídeo? 

b) Quina diferència de percentatge hi ha entre la població urbana i la rural?

c) Quants no tenen aigua potable?

d) Quantes persones posseeixen el 41% de riquesa mundial?

e) Quantes vegades gastem més diners en tasques militars que en tasques de cooperació?

f) Que no té el 75% de la població mundial?

g) Quanta gent pot viure amb menys de 2$ diaris?
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