
                                                                                        

Anem, venim, marxem? Quants som a Catalunya?

Objectius 
 

• Conèixer la procedència de la població catalana i comparar-la amb la 
de la pròpia comarca.

• Ser conscient de que gran part de la població catalana ha migrat o 
descendeix de migrants.

Descripció de l’activitat 
L’alumnat ha d’analitzar la taula de dades de la població catalana , completar 
unes frases i fer un diagrama lineal , també ha de calcular els % de la població 
segon l’origen i construir un diagrama de sectors. Finalment  ha d’observar i 
comparar la distribució comarcal de Catalunya amb la de la seva comarca. 

La  web  s’actualitza  constantment  i  les  dades  que  surten  en  un  moment 
determinat  poden  no  ser  les  mateixes  que  les  del  dia  bans  o  el  dia 
següent...ja que es treballen amb dades reals.

Recursos emprats 

L’activitat es presenta complerta i pautada. Disposa de taules incorporades i 
d’un mapa comarcal per facilitar la tasca. Els  enllaços permeten veure el 
pautat  per  a  la  construcció  de  diagrames  lineals,  sectorials  així  com 
l’animació de l’evolució de la població catalana durant aquests darrers anys. 

Aspectes didàctics i metodològics 
Metodologia:  aquesta  activitat  seria  aconsellable  fer-la  individualment  pel 
que  fa   a  l’anàlisi,  construcció  de  gràfics  i  resposta  de  preguntes...i 
col·lectivament  per a totes aquelles qüestions que inclouen reflexions sobre 
el tema de la migració.
 
La temporització màxima aproximada seria  d’una sessió  a classe, però cal 
combinar el treball a l’aula i a casa.
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L’avaluació : Durant la realització de l’activitat el professorat podrà fer-ne el 
seguiment  individual  i  donar  orientacions  si  és  necessari.  L’avaluació  dels 
resultats es pot fer per mitjà de la recollida d’exercicis  i la posada en comú.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
El bloc de continguts que es treballa és el d’estadística i atzar (representació 
de dades utilitzant taules i gràfics adequats, formular preguntes abordables i 
desenvolupar prediccions basades en dades).
Treballem les competències matemàtica i social i ciutadana. 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça principalment a l’alumnat de 2n d’ESO en l’àrea de 
Matemàtiques  i de Ciències Socials.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 
Connexions amb Ciències Socials ( Demografia 2n ESO) 

Documents adjunts 
- Material de treball per a l’alumnat,  El material es troba desenvolupat 

de manera complerta en la pàgina: 
- http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/demografia/  

anem_marxem.jsp
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