
GEOGRAFIA 2N ESO 

SETMANA 7  DEL 18 AL 22 DE MAIG 

 

Aquesta setmana començem a treballar la unitat 1 del tercer volum que 

correspón a   Geografia. 

 

UNITAT 1. LA POBLACIÓ DEL MÓN 

1.- En primer lloc ve a la doble pàgina inicial i llig el cercle taronja i descriu i 

localitza les imatges. 

2.- Continua llegint els cercles més xicotets i contesta:  

- Quin percentatge de la població mundial viu avui a les ciutats? 

3.- Llig el cercle violeta i digues qué origina l’emigració de moltes persones 

cap a països com el nostre? 

 

1.- LA POBLACIÓ MUNDIAL I EL SEU ESTUDI (PÀG 8 i 9) 

4.- Faras un quadre com el del llibre amb les taxes demogràfiques. 

2.- Defineix: Demografia, natalitat i  mortalitat. 

3.- Llig: “Un creixement desigual”  i analitza la informació. 

4.- Observa el gràfic del creixement de la població mundial i fes l’activitat 

1.  Treballa amb el mapa. (fixat en la llegenda dels colors, països en 

desenvolupament son els que encara no s’han desenvolupat) 

5.-  Llig la pàgina 9 i fes les activitats 2, 3, 4, 5 i 6 (del  6 únicament la 

primera part de la pregunta) 

 

 



2.- LA POBLACIÓ MUNDIAL I LA SEUA DISTRIBUCIÓ (10 i 11) 

Llig i contesta: 

6.- ¿Quants milions de persones viuen al planeta? 

7.- Hi ha llocs molt poblats i altres menys poblats degut a factors físics i 

humans. Cita i explica cada un d’ells. 

 FACTORS FÍSICS ( 4 punts) 

 FACTORS HUMANS (2 punts) 

8.- Explica què és la densitat de població i quan es una densitat alta o 

baixa.? 

 9.- De la pàgina 11 fes l’activitat 7. Per fer-la has de fixar-te en el mapa i 

en els dos quadres que expliquen com es distribueix la població al planeta. 

10.- Defineix: Explosió urbana, Èxode rural i Megalòpolis. 

10.- Mira aquests vídeos i fas un resum  de aproximadament 6 o 7 línies per 

vídeo com a mínim. 

Distribución espacial y crecimiento de la población mundial (4’26 minutos)) 

https://youtu.be/Zt5SFX7ekyw 

¿Cuántos somos en el mundo? ¿Por qué vivimos donde vivimos? (7’22 

minutos) 

https://youtu.be/0Y-guk7KOWo 

 

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

https://youtu.be/Zt5SFX7ekyw
https://youtu.be/0Y-guk7KOWo

