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Construïm una piràmide 

 

Objectius  

 
 Construir una piràmide de població. 
 Manipular dades demogràfiques en una taula de càlcul. 

 Enumerar les característiques d’una piràmide de població concreta. 

 

Descripció de l’activitat  

  
L’alumnat haurà construir mitjançant una taula de càlcul una piràmide de població a partir de 
les dades dels seu poble o ciutat que trobarà a IDESCAT. Una cop feta s’han de respondre una 
sèrie de qüestions que ens ajudaran a interpretar la població actual de diferents municipis de 
Catalunya. 

 Recursos emprats  

 
Excel. Vídeo tutorial. Dades IDESCAT. 

Temporització 

 
Dos sessions d’una hora cadascuna.  
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Adreçat a alumnat de 2n d’ESO. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  
 

Primer de tot el professorat haurà de visualitzar el vídeo del tutorial que explica 

com construir una piràmide en un full d’excel que trobarà en aquest enllaç: 

http://www.youtube.com/watch?v=QZdEPAeVqTw&feature=related 
O bé aquest altre per construir-la en Open Office: 

http://www.youtube.com/watch?v=uqXdp9hqB7I 
Un cop visualitzat, entrarà a la web d’Idescat www.idescat.cat, per aprendre a 

buscar les dades (veure a material de l’alumnat per fer-ho). 

Tot seguit, un cop a l’aula s’agruparan als alumnes per parelles, d’aquesta manera 
els estudiants es poden ajudar entre ells quan sorgeixin dubtes. Quan estiguin 

agrupats per parelles obriran el document del material de l’alumnat per llegir les 

instruccions i tot seguit es passarà el vídeo del tutorial i per últim s’entrarà a la web 

d’Idescat per ensenyar com buscar les dades (ja sigui a l’aula d’informàtica o amb 
els seus ordinadors).  

El professorat ha de controlar que l’alumnat segueixi les passes correctament. 

S’acabarà la sessió veient diferents piràmides, comentant-les i corregint les 

preguntes, ja que amb dues sessions segurament quedarà temps per fer-ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idescat.cat/
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Continguts, competències i processos que es treballen de 

forma destacada 
  

Continguts: 

1. Les piràmides de població. 

2. Estructura de la població als municipis de Catalunya. 
 

Competències: 

1. Competència social i ciutadana. 

2. Tractament de la informació i competència digital. 

3. Competència matemàtica 
Processos: 

1. Anàlisi fonts primàries. 

2. Anàlisi i exposicions orals. 

 

Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat  

 
Mat_alumnat_construim_una_piràmide 

 

Tutorials per construir les piràmides: 

http://www.youtube.com/watch?v=QZdEPAeVqTw&feature=related 
 

(també tenim la opció per fer-ho amb la taula de càlcul de l’open office) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uqXdp9hqB7I 

 
Per buscar les dades: 

 

www.idescat.cat 

 

Itinerari 
 

 
Itinerari Títol element Ordre 

El planeta dels 7000 

milions 

Construïm una piràmide  10 

 
 

 


