
Objectius 

  Treballar cooperativament un documental. 
  Enumerar les causes i les conseqüències de l’envelliment de la població europea. 
  Valorar la importància de la immigració en una població envellida com la europea. 

Descripció de l’activitat 

L’alumnat  haurà  de  visualitzar  un  documental  d’aproximadament  una  hora  de  duració.  Prèviament 

s’hauran format 4 grups que prendran apunts, cadascun d’una part del vídeo, per poder respondre tot un 

seguit de qüestions assignades. Finalment, es posaran totes les respostes en comú, de manera que, fent 

un treball cooperatiu, tot l’alumnat pugui completar el qüestionari. 

Recursos emprats 

Vídeo sobre demografia del programa Tarasca de TV3 Esperances de vida. 

Temporització 

Dues sessions d’una hora. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Adreçat a alumnat de 2n d’ESO. 

Aspectes didàctics i metodològics 

El primer pas és la visualització completa del vídeo per part del professorat i d’aquesta manera poder fer 

una petita introducció a l’alumnat. L’enllaç és http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?

p_id=48183&p_ex=demografia&p_num=3  ( 57’18” )

Tot seguit, s’han de formar 4 grups. Cada grup serà l’encarregat i especialista d’una part del reportatge  

per tant hauran de prendre notes: Grup 1 fins el minut 14, el grup 2 del 14 al 28, el grup 3 del 28 al 42 i  

finalment el grup 4 del 42 al 57. 

És important que abans de començar tot l’alumnat llegeixi les qüestions, d’aquesta manera li serà més 

fàcil identificar la informació que necessita per respondre. Es poden prendre notes. 

Un  cop  visualitzat,  cadascú   respondrà  les  qüestions  assignades  en  un  full,  després  es  reuniran  els 

membres de cada grup, elegiran un portaveu, contrastaran les respostes i una vegada consensuades  les  

passaran a la fitxa de treball de l’alumnat. Per acabar, cada portaveu  exposarà les respostes del seu grup 

a la resta de la classe, a fi de que tothom pugui completar el qüestionari. 

És important la cooperació i l’atenció de tots els grups perquè en acabar tots els estudiants puguin tenir la  

feina feta. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Continguts: 

1. Envelliment de la població europea: causes i conseqüències. 
2. Evolució demogràfica dels últims 50 anys: del Baby Boom a l’estancament de la població. 
3. Emancipació de la dona i control de la natalitat. 

Competències: 

1. Competència social i ciutadana. 
2. Tractament de la informació i competència digital. 

Processos: 

1. Anàlisi de fonts secundàries. 

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat 

Mat_alumnat_esperances_de_vida 

Vídeo Esperances de vida:  http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=48183&p_ex=demografia&p_num=3
 

Itinerari Títol element Ordre 
El planeta dels 7000 milions Esperances de vida: treballem 

cooperativament
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