
ARC-CERES

Population growth

Objectius

 Enumerar les diferents fases de l’evolució de la població mundial al llarg de la història.
 Llegir i interpretar un text en anglès. 
 Construir gràfics amb Excel.
 Fomentar l’esperit crític.

Descripció de l’activitat 
 
A  partir  del  comptador  en  directe  que  apareix  a  la  WEB  World  Population  Clock: 
http://www.worldometers.info/population/ i que reflexa la població real i al moment que hi ha al 
món l’alumnat haurà de treballar un text en anglès per estudiar l’evolució del creixement de població 
al llarg de la història. Hauran de llegir-lo i tot seguit ordenar una sèrie de frases segons la seva aparició 
en  el  text.  Després  representaran  gràficament  aquesta  evolució  i  duran  a  terme  una  activitat 
d’argumentació.

Recursos emprats 

WEBS:  
-  http://www.worldometers.info/population/.Text  sobre  l’evolució  de  la  població  extret  del  llibre 
Geography de l’editorial Macmillan.
- http://youtube.com. Tutorial sobre l’elaboració de gràfics.
- http://www.eumed.net . Per autocorregir el gràfic.
- http://www.elperiodico.cat.  Per a preparar l’activitat d’argumentació.

Temporització

Dos sessions d’una hora cadascuna.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Adreçat a alumnat de 2n d’ESO.

Aspectes didàctics i metodològics 

  El professorat  primer haurà d’entrar a la pàgina WEB,  http://www.worldometers.info/population/ i 
mostrar a l’alumnat el marcador de la població mundial que es va actualitzant segon rere segon i  
esmentar breument els diferents moments històrics a través dels quals la  població mundial ha anat 
evolucionant. També es pot mostrar la gràfica que es trobarà just a sota.

A partir d’aquí l’alumnat obrirà el text i en grups de 3/4 el llegiran (poden utilitzar el diccionari en 
anglès www.wordreference.com) i ordenaran les diferents frases segons la seva aparició en el text.
La solució i l’ordre correcte és el següent: 4, 5, 1, 8, 7, 6, 3, 2.

El següent pas és respondre una sèrie de qüestions molt senzilles i concretes sobre el text.

Un cop finalitzat, l’alumnat haurà de construir un gràfic sobre l’evolució de la població mundial al llarg  
de la història. S’inclou un vídeo tutorial de youtube on s’explica com fer-ho. En el mateix word es  
trobarà l’apartat on l’alumnat ha d’afegir el gràfic.
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L’activitat es pot realitzar en parelles malgrat que cada alumne/a haurà de tenir el seu propi treball.
Per acabar (  poden fer-ho també en parelles  ),  a  partir  de la  lectura d’un article  de la  premsa, 
buscaran arguments per explicar per què a molts llocs del món hi continua havent fam malgrat els  
avenços i recursos de què disposem actualment. Es tracta de fer relacionar els nous coneixements que 
van aprenent amb aspectes del món d’avui, perquè aprenguin a interpretar-lo i a ser crítics. Es pot  
acabar el tema amb una posada en comú i col·loqui.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Continguts:
1.        Evolució de la població mundial.
2.        Principals etapes de creixement de la població.

Competències:
1. Competència social i ciutadana.
2. Competència comunicativa lingüística i audiovisual, ús del vocabulari específic.
3. Competència digital.

Processos:
1. Anàlisi fonts secundàries.
2. Identificació de categories temporals.
3. Argumentació i col·loqui

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat :

La fitxa de treball  la  trobareu en aquest  mateix aplicatiu a l’apartat  documents per a l’alumnat:  
MAT_ALUM_population_growth.doc

Altres documents:

Web http://www.worldometers.info/population/

Tutorial per aprendre a fer un gràfic amb Excel: http://www.youtube.com/watch?v=pdmGCSjp8GI

Per autocorregir el gràfic: http://www.eumed.net/cursecon/ppp/poblacion.ppt. 

Per a preparar l’activitat d’argumentació.http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/internacional/fam-
especulacio-amb-els-aliments-1100029  

Diccionari anglès: www.wordreference.com

Itinerari

Itinerari Títol element Ordre

El planeta dels 7000 milions Population growth 2
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