
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 2N D’ESO 

9a SETMANA (1-5 JUNY) 

 

TEMA 2: LA POBLACIÓ D’EUROPA I ESPANYA (LLIBRE DE 

GEOGRAFIA) 

1.- Llig el cercle groc: Mira més enllà (pàg. 18) i contesta: 

a) Quants fills solen tenir les famílies en un país com el nostre? 

b)  En què continent del món naixen menys xiquets? 

c) Què mitjana de fills tenen les dones espanyoles? 

d) Quants fills s’han de tindre per garantir el reemplaçament d’una 

generació? Espanya compleix aquest requisit? 

2-Llig els cercles blancs: Relaciona la informació (pàg.19) i contesta: 

a) Enumera les causes de per què les donen retarden el moment de tenir el 

primer fill. 

b) Investiga en què consisteix la conciliació de la vida laboral i familiar i si 

penses que es positiu o negatiu i per què. 

3.- Llig el cercle blanc: Observa i compren (pàg. 19) i contesta: 

a) A quina edat tenen les dones espanyoles el primer fill? 

b) Cóm afecta aquesta dada a la població total ? 

4.- Llig el cercle morat(pàg.19) i contesta: 

a) La població espanyola voldria tindre més fills, però quins requisits serien 

necessaris? 

b) Imagina que tu pogueres establir un conjunt de mesures perquè aquelles 

famílies que volgueren tenir més fills pogueren fer-ho. Quines iniciatives 

posaries en marxa? 

 



1.- LA POBLACIÓ D’EUROPA (PÀG. 20 I 21) 

5.-Llig a la pàgina 20: Els trets demogràfics actuals i contesta: 

a) Per què el creixement natural d’Europa es negatiu? 

b) Per ordre, quins països europeus tenen major quantitat d’inmigrants? 

c) En  quines zones d’Europa tendeix a augmentar o disminuir la població? 

d) Causes de l’envelliment de la població europea. 

e) Indica els països d’Europa amb més esperança de vida i digues el 

significat. 

f) Quines son les conseqüències de que cada vegada hi haja  més gent gran i 

per tant menys gent per a treballar. 

6- Llig: Distribució de la població i urbanització (pàg. 21) i contesta. 

a) Indica la densitat de població d’Europa i quin lloc ocupa en el món. 

b) On es troben les zones més poblades d’Europa? Posa exemples. 

c) On es troben les zones menys poblades? Posa exemples. 

d) Què percentatge de la població europea viu a ciutats? 

e) Menciona les ciutats més poblades d’Europa i indica a quin país pertanyen. 

 

2.-L’EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA (pàg. 22,23) 

7- Indica el nombre d’habitants d’Espanya (pàg. 22) 

8.- Llig l’apartat: Els moviments migratoris i fes les activitats 5,6 i 7 (pàg. 

23) 

A continuació contesta: 

a) Quants inmigrants viuen a Espanya i lloc de procedència. 

b) On es dirigeixen els inmigrants que arriben a Espanya. Zones. 

c) Els jubilats estrangers que venen a Espanya. Característiques. 



9.- Llig  el quadre de la pàg. 20: Els microestats. Has d’elegir 3 microestats 

d’Europa i fer una presentació, PowerPoint amb les característiques 

corresponents.  Has d’incloure mapes situant cada microestat y fotografies. 

Has de parlar de situació geogràfica, situació política, economia, monedes, 

societat, religió, governants, ciutats principals, llengua que es parla, festes 

destacades, monuments importants, etc.  

 

 

Recorda utilitzar les normes de realització dels treballs amb portada, 

índex, desenvolupament dels punts de l’índex, opinió personal i 

bibliografia. Has d’incloure fotografies, dibuixos i mapes. 

Recordeu també que si es fan els exercicis  tant a la llibreta com a 

l’ordinador han de tenir títol i setmana a la que pertanyen. Se copien 

els enunciats sempre i tot ha d’estar molt curiós. Guardeu en un USB 

tot el material que es faça fora de la llibreta amb una carpeta de 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA i per setmanes. 

 

Bona setmana i bon estiu 

 


