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GEOGRAFIA 

• Fes els jocs de edu365 per estudiar i repassar la geografía 
del món: mapas geográficos, mapes interactius, Toporopa. 

• En el següent treball (demografia) podràs respondre algunes 
qüestions al mateix full i les altres, en un full a part. 

DEMOGRAFIA 

1. Què és la demografia ? 
 
2. Quins són els factors  que expliquen la concentració de la població  en uns 

llocs i no pas en uns altres? 
 
3. Què és la densitat de població ? Quina fórmula s’aplica per saber-la? Busca 

una comarca de Catalunya amb la densitat alta  i una amb la densitat baixa .  
      Explica els motius d’aquesta desigualtat. Situa aquestes comarques al mapa 
de l’exercici 6. 

 
4. Quants habitants hi ha al món, aproximadament? I a Espanya? I a Catalunya? 
 
5. A partir d’aquestes dades de població, resol les qüestions de sota la taula: 

CONTINENT POBLACIÓ ABSOLUTA  
(en milions) 

EXTENSIÓ 
(en Km 2) 

Àfrica 944 30 249 096 
Amèrica del Nord 335 25 423 440 
Amèrica Central i del Sud 569 17 814 020 
Àsia 4 010 44  444 038 
Europa 733 10 396 421 
Oceania 35 8 942 252 
 

a) Quin és el continent més poblat ? Coincideix amb el més gran? L’extensió 
dels continents, es correspon amb la seva població? 

 
b) Calcula la densitat de població de cada continent. 

Àfrica:                       Amèrica del Nord:                     Amèrica Central i del Sud: 
 
Àsia:                         Europa:                                     Oceania: 

 
c) Ordena els continents de més gran a més petit segons la població  i segons 

l’extensió.  
Població: 
 
 
Extensió: 
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6. Busca les comarques  de la Selva  i de la Terra Alta,  pinta-les i escriu-hi el 
nom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb els indicadors demogràfics d’aquestes dues comarques, contesta les 
qüestions de sota la taula. 

 SELVA TERRA ALTA  
Superfície  995,1 Km2 743,4 Km2 

Població (2006)  151 447 12 715 
Naixements  1 567 76 
Defuncions  1042 190 
 

a) Calcula la densitat i les taxes de mortalitat i natalitat  de les dues comarques. 
b) La població de la Selva i de la Terra Alta tendeix a augmentar o a disminuir?  

Argumenta la resposta. 
7. Situa al planisferi mut els països següents i calcula’n la densitat de població. 

PAÍS POBLACIÓ A BSOLUTA 
(2007) 

 

EXTENSIÓ 
(Km 2) 

DENSITAT DE 
POBLACIÓ 

H/Km 2 

Afganistan  31 889 000 652 225  
Albània  3 600 000 28 748  
Armènia  2 971 000 29 800  
Àustria  8 200 000 83 859  
Costa Rica  4 133 000 51 100  
Estats Units  301 139 000 9 529 063  
Grècia  10 706 000 131 957  
Israel  6 426 000 20 700  
Noruega  4 627 000 323 878  
Rússia  142 893 000 17 075 400  
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8. Classifica aquests indrets segons si poden ser un focus d’atracció  o un focus 
de rebuig de població : una vall amb un riu, una selva, un desert, una gran 
ciutat, una zona industrialitzada, una zona d’alta muntanya. Justifica la 
resposta. 

9. Observa a la xarxa el mapa de la densitat de població al món  i contesta les 
preguntes següents: 
a) Quin és el tema del mapa? 
b) Quines són les zones més densament poblades? 
c) Quines zones tenen menys d’1 hab/km2? Per què creus que estan menys 

habitades? 
10. Indica com són la natalitat  i la mortalitat  als països rics i explica’n les causes. 
11. Llegeix aquestes històries de migració  i classifica-les tenint en compte les 

causes  i els tipus . Escriu també unes línies sobre cada una d’aquestes 
històries. 
 

Text A 

Vaig emigrar  a Barcelona fa deu anys. A Bolívia  treballava moltes hores i guanyava 
molt poc. El meu fill gran era molt bon estudiant i volia ser metge, però amb el que 
guanyava no podia pagar-li els estudis. Treballant molt dur a Barcelona he aconseguit 
que el meu fill sigui metge. Aquí estic contenta. Sovint enyoro el meu país, però només 
vull tornar-hi de vacances. (Dora H.)  

Text B 

Visc en un poble de la Terra Alta  i estudio un cicle formatiu de grau superior. A l’estiu 
aprofito les vacances per guanyar uns diners. Marxo a Eivissa , durant els mesos de 
juliol i agost, i treballo com a recepcionista en un hotel. (Jordi P .) 
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Text C 

La maleïda sequera ! Vivíem en un poble del nord de Somàlia , però vam haver de 
fugir per culpa de la sequera i la fam. Alguns es van instal·lar en camps de refugiats al 
sud del país; d’altres, com la meva família, en camps de l’est de Kènia . (Amira H .) 

Text D 

Vaig néixer a Síria . Des de l’any 2011 el meu país està en guerra . Per fugir de la 
violència i de la mort, milers de persones ens hem vist obligades a refugiar-nos als 
països veïns (Jordània, Líbia, Turquia ). És curiós, abans de la guerra Síria acollia 
molts refugiats  d’altres països! No sé quant de temps trigarem a tornar a casa nostra! 
(Garman P .) 

Text E 

Al començament de la dècada de 1960 vaig marxar a Alemanya . Estava casat i tenia 
set fills. Vivíem en un poble d’Andalusia . Tothom deia que a Alemanya s’hi guanyaven 
més diners. Aquí treballava moltíssim i guanyava una misèria! Vaig marxar amb un 
contacte de treball per un any. Me’l van renovar i vaig passar cinc anys treballant en 
una fàbrica de cotxes. Finalment, vaig tornar a Espanya perquè enyorava els fills i la 
dona Amb el que vaig guanyar vam poder obrir una botiga de queviures a Barcelona  i 
des de llavors visc en aquesta ciutat amb la meva família. (Sergio N .) 

 

 

Bibliografia 

• Llibre de text Barcanova 
• Quadern d’aprenentatge Barcanova 
• Material de la xarxa 
• Material propi 
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HISTÒRIA 

INTRODUCCIÓ: LA HISTÒRIA, L’ESTUDI DEL PASSAT 

a) Fes un fris cronològic de les edats de la història . Cal que hi constin els noms de 
les edats , els segles  o anys del canvi de cadascuna de les edats i el fet històric  
significatiu d’aquest canvi. Fes-lo en un full a part. 

b) Explica què estudia l’historiador  emplenant aquest quadre. 

 

1. Situar el que s’estudia 
 

- 
 
- 
 

2. Els fets - 
 
- 
 
- 
 

3. La forma de vida  
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

4. Mentalitats i art - 
 
- 
 
 

 

c) Completa el quadre indicant quins anys pertanyen a cada segle. 

SEGLES ANYS 
I De l’any                  a l’any 
II  

XII  
XVIII  

  

 d) Indica el segle al qual pertanyen els anys: 

1254:                                 386:                            1300:                             827: 

1936:                                 112:                            2994:                             53: 



7 

 

e) Posa exemples d’anys que pertanyin als segles següents: 

S.I:                                          S. VII: 

S. XIII:                                     S. XIX: 

 

d) Ordena de més antiga a més moderna les dates següents: 

• 1000 aC     
• 1000 dC   
• 500 aC 
• 700 dC 
• 1 dC 
• 525 aC 
• 1025 dC 
• 600 aC 

 

e) Amb l’ajut de la línea del temps que has elaborat abans, completa la taula. 

 Data 
d’inici 

Fet que en marca 
l’inici 

Data que en 
marca el final 

Durada 

Prehistòria  
 

   

E. Antiga  
 

   

E. Mitjana  
 

   

E. Moderna  
 

   

E. Contemporània  
 

   

                              

f) Què és un mapa històric? Fes-ne un que serveixi d’exemple del que acabes de dir. 
Cal que expliquis el tema que tracta i quina informació ens aporta.    

 
1. AL-ÀNDALUS 

 
a) Què és Al-Àndalus? Fes un fris cronològic de l’evolució d’aquest, des del S. VIII fins 
el S. XV. 
 
b) Busca informació de la mesquita de Còrdova i fes-ne la descripció. Pots il·lustrar la 
resposta. 
 
c) Digues les característiques de l’arquitectura d’Al-Àndalus. Esmenta exemples reals. 
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2. L’EDAT MITJANA 

a) Fes un fris cronològic de l’edat mitjana. Cal que hi constin: els fets que en marquen 
l’inici i el final; els períodes de l’alta i la baixa edat mitjana; els segles de l’art romànic i 
del gòtic.     

b) Explica quines creus que van ser les causes de la caiguda de l’Imperi romà 
d’occident. 

c) Qui va arribar a les terres que ocupava l’Imperi romà d’occident quan aquest va 
entrar en crisi? D’on venien? 

d) Llegeix el text i contesta les preguntes de sota: 

 

Els visigots 

Els visigots van entrar a l’Imperi romà al final del S.IV pressionats pels huns. L’any 410 
van conquerir Roma i la van saquejar. L’emperador d’Occident va preferir pactar-hi 
l’any 416; els visigots havien d’expulsar els sueus, els vàndals i els àlans, que s’havien 
instal·lat a Hispània, a canvi de terres al sud-est de la Gàl·lia (la França actual). 

Al començament del S. VI, els francs van expulsar els visigots de la Gàl·lia i aquests 
es van instal·lar a la península Ibèrica, on van fundar un regne que tenia la capital a 
Toledo. 

El regne visigot va assolir la plenitud en la segona meitat del S. VI i la primera meitat 
del VII. El rei Leovigild va consolidar l’autoritat reial,va engrandir el regne i va dictar 
noves lleis. El seu fill Recared es va convertir al catolicisme i d’aquesta manera es va 
aconseguir la unificació religiosa del regne. 

Durant la segona meitat del S. VII, les lluites entre els reis i els nobles van ser 
constants. Aquesta situació va afavorir la invasió musulmana l’any 711, fet que va 
provocar el final del regne visigot.  

1. Fes un breu resum del text 
2. Per què van entrar els germánics a l’Imperi romà? 
3. Per què va decaure l’economia en els segles V i VI? 
4. Per què els visigots es van instal·lar a la península Ibèrica? 
5. Per què Recared es va convertir al catolicisme? 
6. Les lluites constants entre els nobles i reis quina conseqüència va tenir?  

e) Explica què és l’Imperi bizantí. 

f) Busca informació de Constantinoble i fes-ne la descripció. 

g) Explica les característiques més significatives de l’art bizantí. 

h) Explica les característiques geogràfiques d’Aràbia i l’origen i expansió de l’Islam. 
Afegeix un mapa on quedi reflectida aquesta expansió. 

i) Fes el dibuix d’una mesquita i escriu-hi el nom de les diferents parts.  
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j) En quines activitats se sustentava l’economia musulmana? 

k) Explica què va ser l’Imperi carolingi, qui va ser Carlemany i on era la capital 
d’aquest imperi 

l) Completa el quadre comparant civilitzacions. 

 

 Regnes 
germànics 

Imperi bizantí  Islam  

Qui controlava el 
govern? 

 
 
 

  

Era una civilització 
rural o urbana? 

   

Activitats 
econòmiques que 

hi destacaven 

 
 
 
 

  

Religió que 
professaven 

 
 
 

  

Hi havia un gran 
desenvolupament 

cultural? 

   

 

EL FEUDALISME 

a) Què és el feudalisme? 

b) Quines parts es distingeixen en un feu? 

c) Què és un estament? 

d) Què vol dir que un home de l’edat mitjana podía ser un privilegiat o un no 
privilegiat? 

e) Fes la piràmide social dels estaments de l’edat mitjana. Pots buscar informació a la 
xarxa. 

f) En relació als castells, explica qui hi vivía, com eren, com era l’estil de vida. Quan 
acabis pots fer el dibuix d’un castell i escriure-hi el nom de les parts. 

g) Has visitat algún castell medieval? Quin? On és? 

h) Recordes la visita al monestir de Santes Creus? En cas de no haver vingut busca la 
informació al web dels monestirs de Catalunya Fes-ne una descripció i explica com 
devia ser la vida d’un monjo en aquella época. 
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L’ÈPOCA DEL ROMÀNIC 

a) Digues què és l’art romànic i quines són les característiques més importants. 

 

 

 

     b) Enumera les característiques de l’arquitectura, la pintura i l’escultura del romànic. 

Arquitectura: 

 

 

Pintura: 

 

 

Escultura: 

 

 

 

c) Escriu els noms corresponents a la planta d’aquesta església romànica . 
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d) Identifica aquesta pintura mural  i comenta’n les característiques.  

 

 
 
EL RESSORGIMENT DE LES CIUTATS 

 
a) En el S. XIII Europa va viure un període de prosperitat económica, l’agricultura 

va millorar els rendiments i la població va augmentar. Explica com es va anar 
desenvolupant aquest procés. 
 

b) A partir de la lectura d’aquest text contesta les preguntes següents: 
 
Una ciutat medieval 
Les ciutats medievals estaven envoltades de muralles força altes que les 
protegien. A les portes es cobraven els impostos sobre les mercaderies que 
entraven a la ciutat. Les portes es tancaven durant la nit. 
L’edifici més alt i destacat de la ciutat solia ser la catedral, que era la seu del 
bisbat. També hi ressaltaven l’ajuntament i els palaus d’alguns nobles i 
burgesos. 
Les ciutats es dividien en barris, cadascun amb la seva pròpia parròquia. A les 
poques places de què disposaven s’hi celebraven els mercats, les 
representacions dels artistes i els ajusticiaments. 
L’ambient era molt insà. Pocs carrers estaven empedrats, per la qual cosa es 
caminava sobre el fang. No hi havia ni clavegueres ni un servei regular de 
recollida d’escombraries, les deixalles de les cases, que es llençaven 
directament al carrer des de les finestres, es barrejaven amb el fang. Els 
animals domèstics (gallines, porcs, gossos…) també corrien lliurement. 
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A més, en moltes ciutats la majoria de les cases eren de fusta i s’apinyaven 
formant carrerons molt estrets. Per això quan hi havia un incendi, s’expandia 
ràpidament de casa en casa i sovint arrasava barris sencers. 
 
1. Per què servien les muralles i portes que envoltaven les ciutats? 
2. Quin és l’edifici emblemàtic de la ciutat d’aquesta època? 
3. Quins edificis civils es poden trobar a les ciutats? 
4. Què vol dir que l’ambient de les ciutats era insà? 
5. Quan hi havia un incendi, com s’avisava la població? 

 
c) Què és un artesà? I un gremi? Anomena oficis propis d’aquesta època. 

 

 

LA CRISI BAIXMEDIEVAL 

a) Observa aquest gràfic de l’evolució de la población europea entre el 1200 i el 1450 i 
respon les preguntes que hi ha a continuació: 

 

 

 

1. Com va evolucionar la población entre els anys 1200 i 1350? 
 
2. Quan s’inicià la davallada de la població? 
 
3. Quines causes poden explicar aquest descens? 
 
4. Què caracteritza un període d’expansió? I un període de la depressió? 
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L’ÈPOCA DEL GÒTIC 

    a) Digues què és l’art gòtic i quines són les característiques més importants. 

    b) Enumera les característiques de l’arquitectura, la pintura i l’escultura del gòtic. 

Arquitectura: 

 

 

Pintura: 

 

 

Escultura: 

 

 

 

c) Escriu el nom dels elements que coneguis d’aquesta catedral. 
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d) Quines van ser les principals innovacions tècniques de l’art gòtic? 
 

e) Identifica a quin estil artístic pertanyen aquestes dues marededéus i digues  les 
diferències que observes. 

 

 

 

                         

 

 


