
ARC-CERES

Interpretem la piràmide de població de Barcelona

Objectius

 Explicar que és una piràmide de població.
 Interpretar dades bàsiques d’una piràmide de població.
 Explicar  segons  la  forma  a  quin  tipus  pertany  la  piràmide  de  població  de 

Barcelona.

Descripció de l’activitat 
 
La  piràmide  de  població  de  la  ciutat  de  Barcelona  ens  servirà  per  introduir  a 
l’alumnat el concepte d’estructura per edats, població jove o envellida i esperança 
de vida . Amb la interpretació de la gràfica i l’ajuda d’una web, els estudiants a més 
de definir-la hauran de fer un petit anàlisi de les dades i la forma per establir a quin 
tipus correspon.  

Recursos emprats 

Piràmide població de Barcelona. Enllaç web

Temporització

Una sessió d’una hora. 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Adreçat a alumnat de 2n d’ESO.

Aspectes didàctics i metodològics 

La imatge de la piràmide de població de la ciutat  de Barcelona ens servirà per 

explicar a l’alumnat què són i per a què s’utilitzen les piràmides de població. 

La primera part de l’activitat consistirà a partir de l’anàlisi d’informació de la web: 

http://geografia.laguia2000.com/geografia-de-la-poblacion/la-piramide-de-poblacion, 

definir piràmide de població, la seva finalitat i tipus, a través d’unes qüestions que 

es formulen en el material de l’alumnat. 

A  la  segona part,  l’alumnat  haurà  d’analitzar  algunes  dades  de  la  piràmide  de 

població de la ciutat de Barcelona com els grups d’edat a més a més  de la seva 

forma per poder explicar si es tracta  d’una piràmide jove, adulta o vella.

L’activitat és per fer per parelles ja que l’intercanvi d’opinions entre l’alumnat pot 

ajudar a ser més precís en l’anàlisi de la gràfica. 

http://geografia.laguia2000.com/geografia-de-la-poblacion/la-piramide-de-poblacion
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Continguts,  competències i  processos  que  es  treballen  de 
forma destacada
 
Continguts:

1. Les piràmides de població:

 Concepte de piràmide de població.

 Parts de les piràmides de població: base, tram central, cúspide.

 Estructura de les piràmides de població: trams d’edat i gènere.

 2 tipus de piràmides: progressiva i regressiva.

2. Grups d’edat i sexe en l’anàlisi demogràfica.

3. Població jove o envellida.

Competències:

1.  Competència social i ciutadana.

2.  Competència matemàtica.

Processos:

1.   Anàlisi fonts secundàries.

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat 

Mat_alumnat_interpretacio_piramide.doc

Web on s’explica què és una piràmide de població:

http://geografia.laguia2000.com/geografia-de-la-poblacion/la-piramide-de-poblacion

Itinerari

Itinerari Títol element Ordre
El  planeta  dels  7000 
milions
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