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Radiografia de la població catalana 

 
Objectius  

 
 Interpretar indicadors demogràfics. 
 Relacionar les dades de població més recent amb la crisi econòmica actual. 
 Enumerar les diferències de les taxes relatives al creixement de la població abans i 

després de la crisi. 
 
Descripció de l’activitat  

  
L’alumnat haurà de visualitzar dos vídeos (1’50” 1’40” respectivament) que li serviran per 
prendre notes i disposar d’informació sobre l’evolució més recent de la població catalana. A 
continuació l’alumnat haurà de buscar un seguit d’indicadors demogràfics a la pàgina 
d’IDESCAT per poder respondre a unes qüestions i poder interpretar-les.  

 
Recursos emprats  

 
Qüestionari. Vídeo TV3, vídeo youtube, IDESCAT. 
 

Temporització 

 
Una sessió d’una hora.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Adreçat a alumnat de 2n d’ESO. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  
 
 

El professorat pot fer una petita introducció dels indicadors demogràfics. Tot seguit, es 

passaran un parell de vídeos que ajudaran a l’alumnat a entendre el canvi de tendència 

actual del creixement de la població degut a la crisi. 

Un cop introduït el tema l’alumnat haurà de buscar tot un seguit de dades demogràfiques a la 

web d’IDESCAT per passar a interpretar-les a través d’un qüestionari que haurà de respondre. 

Al final s’hauran de fer una predicció de població, argumentada,  a partir de les dades 

treballades. 

L’activitat es pot fer per parelles i repartir-se la feina de buscar les dades. 

En acabar la sessió es corregirà el qüestionari i es pot fer una posada en comú de les 

prediccions que han fet. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts: 

1. Els indicadors demogràfics: taxes natalitat, mortalitat, creixement migratori. 
2. El creixement de la població actual 
3. Incidència de la crisi en el creixement de la població 

 
Competències: 

1. Competència social i ciutadana. 
2. Tractament de la informació i competència digital. 
3. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

 
Processos: 

1. Anàlisi de fonts primàries 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat : 
 

MAT_ALUM_activitat_radiografia_pobl_catalana.doc 
 

Enllaços 
 
http://www.tv3.cat/videos/3741093/Disminueix-la-poblacio 

http://www.youtube.com/watch?v=Lk3BIr9WCGo 

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8704 

 

Itinerari 
 

 
Itinerari Títol element Ordre 
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