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Breu descripció 
Quants habitants hi ha a la Terra? A quina velocitat està creixent la població? A partir 
de les dades de la població mundial des de 1650 fins a l'actualitat, es fan projeccions 
de futur i es discuteixen algunes de les implicacions que se'n deriven. En les seccions 
posteriors es presenten algunes tècniques pròpies de la demografia, com són la repre
sentació de piràmides de població i el càlcul de les taxes brutes de natalitat i mortali
tat, que permeten analitzar amb més precisió el creixement d'una població. 

Durada de la unitat: 4 hores. 

Propòsits i objectius 
Acabada aquesta unitat els alumnes haurien de ser capaços de dibuixar, llegir i inter
pretar piràmides de població, realitzar projeccions senzilles a partir de gràfics i tau
les, i calcular i utilitzar les taxes brutes de natalitat i de mortalitat. Hauran practicat la 
interpretació de taules senzilles, la representació de sèries temporals, la realització 
d'inferències, la identificació de classes modals i el dibuix de sèries temporals. També 
s'hauran qüestionat certs supòsits que moltes vegades es donen com a certs. 

Els alumnes haurien d'haver entès els problemes que es poden presentar a l'hora de la 
recollida de dades i de l'obtenció de valors prou fiables procedents d'un cens de 
població, i les implicacions que les taxes de natalitat i de mortalitat tenen en l'evolu
ció del creixement d'una població. 

Pre-requisits 
Els alumnes han de saber representar els punts d'una gràfica, aproximar-los per una 
corba, realitzar extrapolacions i dibuixar diagrames de barres. Han d'estar també 
familiarizats amb els percentatges. 

Material i planificació 
A les seccions C i Z) pot resultar convenient utilitzar una calculadora. A la secció B es 
necessita paper mil·limetrat. Els fulls Rl,R2i R3 contenen esbossos de gràfics i taules 
que els alumnes hauran de completar. 

La secció A s'inicia amb una discussió sobre el significat del mot superpoblació i es 
continua amb l'anàlisi de les dades actuals sobre la població mundial per tal de fer 
projeccions sobre la seva evolució. A la secció B s'introdueixen les piràmides de 
població, i s'analitzen les implicacions socials que poden derivar-se del coneixement 
de la distribució d'edats d'una població. Es comença amb la comparació de les distri
bucions d'edats de dues comarques, una amb moltes persones grans i l'altra amb 
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molta gent jove. Posteriorment es comparen les piràmides de població de diversos 
continents. A la secció C s'introdueixen les taxes brutes de natalitat i de mortalitat. A 
la secció D es fa una simulació per mostrar la influència d'aquestes taxes en l'evolució 
d'una població fictícia de rates. 

Comentaris específics de cada secció 

Secció A 

Al 

El concepte de superpoblació no és un concepte senzill. Es pot centrar la discussió al 
voltant, per exemple, de si un país superpoblat significa que té molts habitants, o que 
té una densitat de població molt alta, o que no és autosuficient per alimentar la 
població que hi viu. Tant l'índia, com el Pakistan, Indonèsia, Amèrica Llatina i alguns 
països afticans són exemples de regions superpoblades. 

A2 

Els pictogrames mostren el creixement de la població. Els cercles són tots de la 
mateixa mida i el nombre de ninots que contenen és proporcional a la població 
corresponent. Les dades de població s'han aproximat als 100 milions. La taula Tl 
mostra dades més aproximades que poden utilitzar-se si es considera necessari. 

Taula Tl Població mundial, del 1650 al 1950 

Any 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 

Població mundial 

(milions) 540 630 730 910 1.170 1.610 2.070 

A3 

Si no es té en compte la població de l'any 1975, la resta de dades semblen estar 
raonablement situades sobre una corba. Les dades de 1975 mostren un creixement 
exagerat de la població durant els últims 25 anys, i això fa que no sigui gens fàcil 
dibuixar una corba raonable per fer la projecció de l'any 2000. Aquest fet ha de servir 
per recalcar als alumnes la dificultat de realitzar aquest tipus de projeccions i la gran 
variabilitat que poden presentar aquestes estimacions. Si la corba es perllonga per 
una recta, ben segur que s'obtindrà una gran sobreestimado de la població a l'any 
2000. 
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A4 

La precisió d'una projecció depèn de la precisió de les dades inicials i de la validesa 
dels supòsits que es considerin a l'hora de fer la projecció. Tot i disposar d'unes dades 
inicials precises no és gens fàcil realitzar projeccions ja que a la pràctica sorgeixen 
moltes dificultats. 

Fa uns anys es va produir un exemple clar d'imprecisió en l'estimació d'una població 
quan dues organitzacions internacionales varen demanar a un mateix país, en vies de 
desenvolupament, que realitzés una estimació de la seva població actual. Una estima
ció es demanava per determinar la quantia d'una ajuda econòmica destinada a aquest 
país. L'altra es sol·licitava per fixar l'aportació que havia de fer aquest país a una 
Comunitat Econòmica Aft-icana de la qual n'era membre. Les dues estimacions varen 
diferir en gairebé un 30 %! (Per més detalls, veure la referència núm. 1.) 

Resulta encara més difi'cil fer estimacions precises de la població de segles passats. El 
desenvolupament actual de les comunicacions permet que sigui molt més fàcil tenir 
tothom identificat. A la unitat Censos de població es tracten alguns dels problemes 
relacionats amb aquesta temàtica. 

És molt probable que les tendències actuals de creixement de la població no es man
tinguin en el futur. A la secció següent es mostra com, a la llarga, aquesta tendència és 
materialment impossible que es mantingui. Les il·lustracions corresponen a un terra
trèmol, a una tormenta, a un aiguat, a un període de sequera, a una guerra atómica i a 
descobriments científics. Aquesta última il·lustració es pot interpretar des de dos 
punts de vista. La millora de les condicions sanitàries contribueix a disminuir la taxa 
de mortalitat. I per l'altra banda, el desenvolupament de mètodes segurs de contra-
cepció contribueix també a disminuir la taxa de natalitat. Un factor demogràfic molt 
important que no es mostra a les il·lustracions anteriors és el de la fam per manca 
d'aliments. 

A5 

El creixement de la població condueix a la superpoblació. El decreixement del nom
bre d'hectàrees (incloses les dels deserts) per persona des de 1650 a 1975 esdevé 
dramàtic, i demostra que hi ha hagut un notable increment de la producció d'ali
ments com a conseqüència del desenvolupament de millors tècniques de producció 
agrícola. En aquesta secció s'utilitza la figura 7 del full Rl. Els apartats e i f mostren 
clarament com les tendències actuals de creixement de la població no poden conti
nuar en el fiatur. Són considerats opcionals ja que molts alumnes poden tenir dificul
tats d'operar amb números molt grans. 

A6 

Aquesta secció resumeix els aspectes més importants de la secció A. 
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Secció B 

Bl 

La majoria dels alumnes no han de tenir dificultats per interpretar la piràmide de pobla
ció de la figura 2, tot i que alguns poden necessitar alguna explicació. Es pot presentar la 
piràmide com dos histogrames horitzontals que comparteixen el mateix eix vertical. Les 
preguntes més fi"eqüents solen fer referència a la manera de llegir la piràmide. Les dades 
precises per construir la piràmide de població es mostren a la taula T2. 

Taula T2 Població de la comarca del Ripollès segons edat i sexe, 1986. 
Població total: 31,6 milers 

Població (milers) (1) 

Edat en anys Homes Dones 

de 0 a 14 anys 2,9 2,7 
de 15 a 29 anys 3,3 3,2 
de 30 a 44 anys 3,0 2,8 
de 45 a 59 anys 4,1 4,3 
de 60 a 74 anys 1,8 2,2 
de 75 anys i més 0,4 0,9 

Totals... 15,5 16,1 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya 
(1) Les dades de població estan arrodonides 

És d'esperar que els alumnes, en resposta a la pregunta i, assenyalin com un fet 
anormal que la classe modal sigui l'interval [45 - 59] anys, tant per als homes com per 
a les dones. És important que els alumnes intentin buscar quines poden ser les causes 
d'aquesta «anomalia», que també es produeix en altres comarques de Catalunya (Gar
rotxa, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, Cer
danya, Bages, Berguedà, Solsonès, Garrigues, Noguera, Segarra, Urgell, Alt Urgell, 
Pallars Jussà, Pallars Sobirà). L'evolució del mercat de treball cap a sectors indus
trials i de serveis en detriment del sector primari provoca que la gent més jove aban
doni aquelles comarques que no poden oferir llocs de treball en aquests sectors en 
creixement. 

La població de la comarca del Ripollès presenta un dèficit important a l'interval 
[0-14] anys en comparació amb la població del conjunt de Catalunya. Igualment, la 
població d'edat fecunda -de 15 a 44 anys- representa un 38,9 % del total de la pobla
ció mentre que a Catalunya representa un 43,1 %. Això comportarà un envelliment 
més accelerat de la població del Ripollès en comparació amb l'envelliment de la 
població de Catalunya. 
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Els intervals d'edat de la piràmide de població s'han triat tots d'amplada 15 anys (de 
manera que 75+ s'ha d'interpretar com [75-89] anys). D'aquesta manera, les barres de 
l'histograma de la piràmide tenen totes la mateixa amplada i, per tant, les dades de la 
població es poden llegir directament a partir de les longituds de les barres. 

B2 

Mentre les característiques de la població de la Terra Alta són molt semblants a les de 
la comarca del Ripollès, la població del Maresme és molt més jove. La piràmide de la 
població del Maresme és bastant equilibrada, amb una base ampla i amb un descens 
progressiu de la població en augmentar l'edat. Mentre que és d'esperar que la pobla
ció del Maresme creixi en xifres absolutes, la de la Terra Alta disminuirà progressiva
ment en un futur. 

La utilització de percentatges en comptes de xifres absolutes per dibuixar les piràmi
des permet comparar fàcilment les dues poblacions. 

B3 

A la figura 4, la piràmide de població que correspon al país en procés de desenvolupa
ment és la número (iii). A la figura 5, la piràmide 1 correspon a Àfrica. A les altres 
piràmides, els efectes de la guerra s'observen en el grup d'edat [50-54] anys i en els 
seus fills de [25-29] anys. Aquests efectes són més evidents a la piràmide 4 que corres
pon a la URSS. La piràmide 3 correspon, doncs, a Europa Occidental. Pot ser interes
sant també comentar el perfil de la piràmide de la població d'Amèrica del Nord. 

B4 

Les piràmides de població no ens informen de l'ocupació laboral dels seus membres. 
En resposta a la pregunta d és de preveure problemes a Àfrica com a conseqüència 
del creixement de la població i del gran nombre de joves dependents. A Amèrica del 
Nord hi haurà moltes persones grans dependents, i el dèficit de gent jove a la URSS 
pot comportar un dèficit de mà d'obra en un futur. 

Secció C 

Aquesta secció es limita a presentar i aplicar els conceptes de taxa bruta de natalitat i 
taxa bruta de mortalitat. S'anomenen brutes ja que es relaciona el nombre de naixe-
ments/defiincions amb el total de la població, sense tenir en compte la seva distribu
ció per edats. S'aconsella utilitzar la, calculadora per tal d'estalviar temps. 
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Cl 

Sovint, en comptes de considerar la taxa bruta de natalitat, es compara el nombre de 
naixements amb el nombre de dones d'edat fèrtil. En la pregunta b resulta evident el 
descens progressiu de la taxa de natalitat de Catalunya en els últims 15 anys. Es pot 
discutir a classe els motius d'aquest descens i les conseqüències que se'n poden deri
var en el futur, 

C2 

El fet que la TBM d'una població sigui més gran que la d'una altra població, no vol dir 
que aquella tingui condicions sanitàries pitjors. Pot venir motivat pel fet que la prime
ra població sigui globalment més vella que no pas la segona. Si es volgués obtenir més 
informació, caldria considerar la taxa de mortalitat de cada grup d'edat en comptes 
de considerar la taxa bruta de mortalitat del conjunt de la població. La TBM de 
Catalunya s'ha incrementat en els últims anys a causa del progressiu envelliment de la 
seva població. 

Secció D 

La simulació que es proposa en aquesta secció és determinista, però proporciona 
informació suficient per veure com evoluciona la població en funció del nombre de 
naixements i defuncions. Es necessita la taula 7 i la figura 8 del full R2. 

Dl 

Una cinquena part de les rates moren al final del seu primer any de vida i la cinquena 
part de les rates supervivents al final del seu segon any de vida. El nombre de rates de 
la generació següent depèn del nombre de rates fèrtils que sobreviuen 1 any. Tot i que 
el fet que cada rata femella d'un any de vida engendri dues rates més pot fer pensar 
que la població es mantindrà estable, el cert és que l'espècie pot extingir-se ja que cal 
tenir en compte les morts que es produeixen al final del primer any de vida. Aquest 
mateix argument mostra que, encara que cada dona tingués exactament dos fills, no 
se'n podria deduir l'estabilitat de la població humana. 

D2 

Aquest apartat és opcional. Permet realitzar múltiples experimentacions consistents 
en l'estudi de l'evolució d'una població en fianció de la seva composició inicial i de la 
regla de naixement/defunció que es consideri. La taula T3 mostra algunes d'aquestes 
possibilitats d'experimentació. Diversos grups d'alumnes poden experimentar dife
rentes regles i comparar els resultats finals. Si es disposa d'ordinador, les possibilitats 
d'experimentació s'amplien enormement: més generacions, proporcions diferents de 
mascles i femelles, etc. 
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Taula T3 Algunes simulacions suggerides per l'apartat D2 

Població inicial Regla de naixement: 

les femelles de 2 

Regla de defunció Regla de naixement: 

les femelles de 2 

Regla de defunció 

Any 1 Any 2 Any 3 anys engendren; 

1 250 250 250 4 rates - Igual que Dl 

2 200 200 200 2 rates - Totes sobreviuen fins el 3r any de 

vida, després moren. 

3 350 250 0 2 rates - igual que simulació núm. 2 

4 256 256 256 3 rates - Igual que simulació núm. 2 

5 400 200 100 4 rates - La meitat moren ai final de cada any 

de vida. Les que queden moren al 

final del tercer any de vida. 

La simulació núm. 1 es pot comparar amb la realitzada a l'apartat Dl. Mostra l'efecte 
d'incrementar la taxa de natalitat mentre la taxa de mortalitat es manté constant. La 
població creix ràpidament. Les simulacions núms. 2 i 3 són ambdues estables, però 
mentre la població de la simulació núm. 2 es manté constant en 600 rates, la de la 
simulació núm. 3 creix fins a 600 i a continuació oscil·la entre 850 i 950. Això mostra 
l'efecte retardat que provoca el gran nombre inicial de rates joves. Aquesta situació és 
comparable a la problemàtica que es presentaria, per exemple, en el continent africà 
si es reduís la taxa de natalitat: la població continuaria creixent abans no arribés a 
estabilitzar-se. La simulació núm. 4 es pot comparar amb les simulacions núms. 2 i 3, i 
permet comprovar com un increment en la taxa de natalitat pot comportar un creixe
ment descontrolat de la població. La simulació núm. 5 correspon a una població 
estable amb una alta taxa de natalitat i una alta taxa de mortalitat. 

Referències 
1 On the Accuracy of Econòmic Ohservation by 0. Morgenstern, Revised edition 

(Princenton University, 1963). 
2 Population and Environment (Longman and Fenguin for the Schools Council Ge

neral Studies Project, 1972). 
3 The Population Explosión -an Interdisciplinary Approach, Units 32-36 of the Open 

University's 'Understanding Society: A Social Science Foundation Course' (Open 
Universitary Press, 1972). 
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Respostes 
Al a Consulteu els comentaris específics. 

b Consulteu els comentaris específics. 

A3 

A4 

A5 

d Creix amb pendent cada vegada més gran. 
h Uns 7.000 milions, però consulteu els comentaris específics. 

a Consulteu els comentaris específics. 

Taula 2 

Superfície de 

Població terra del planeta Nombre d'hectàrees 

Any (en milions) (milions ha) per persona 

1650 500 14,000 28 
1750 700 14.000 20 
1850 1.200 14.000 12 (11,7) 

1950 2.100 14.000 7 (6,7) 

1975 4.000 14.000 3,5 
2000 (7.000) 14.000 2 

c, d Consulteu els comentaris específics. 
e 1 metre quadrat. 

A6 a Augment del nombre de criatures i del nombre d'anys de vida d'una perso
na b Consulteu els comentaris específics. 

4.300 b 3.000 c 4.100 d 1.000 e 2.700 
2.500 g 5.200 h 6.500 
Consulteu els comentaris específics 
[15-29] 1 [45-59] m Consulteu els comentaris específics 
Consulteu els comentaris específics 

B2 c Terra Alta d Maresme e Maresme 

Bl 

84 
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a 
f 
i 
k 
n 

f, g, h Consulteu els comentaris específics 

a Jubilats i joves en edat escolar b Àfrica (núm. 1) 
c Àfrica d Consulteu els comentaris específics 

a Barcelona 11,0 
Catalunya 11,3 

b 19,7(1975) 
12,4(1983) 

Lleida 11,6 
Espanya 13,3 

18,0(1977) 
10,8(1985) 

Tarragona 13,3 

15,0(1979) 
9,7 (1987) 

14,1 (1981) 
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C2 a defuncions ... mil 
b Barcelona 6,2 Girona 8,2 

Catalunya 6,7 Espanya 7,4 
c 8,2(1975) 7,6(1977) 

7.0(1983) 7,8(1985) 

Dl a 

Taula 6 

Lleida 8,7 Tarragona 8,2 

7,2 (1979) 
7,8 (1985) 

6.8(1981 

Edat de les rates 

Població Població 
Any DeOa1 De l 82 D e 2 a 3 Més de 3 Total 

1r 250 250 250 0 750 
2n 250 200 200 0 650 
3r 200 200 160 0 560 
4r 200 160 160 0 520 
5è 160 160 128 0 448 
6è 160 128 128 0 416 
7è 128 128 102 0 358 
8è 128 102 102 0 332 
9è 102 102 82 0 286 

(extinció) 

Prova 

Si disposeu d'una gràfica de la població mundial dels últims 100 anys, com podeu 
fer una projecció de la població futura? 

Una piràmide de població mostra la proporció d'homes i dones a diferents edats. 
Per què normalment té la base més ampla que no el cim? 

Normalment, els països en procés de desenvolupament tenen les piràmides de 
població amb una base molt ampla. De què és indicador aquest fet? 
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4 Dibuixeu una piràmide de població a partir de les dades de la població de Catalu
nya l'any 1981. 

Edat Homes (%) Dones(%) 

0-14 

15-29 

30-44 

45-59 

60+ 

13 

11 

10 

9 

6 

12 

11 

10 

9 

9 

49 51 

5 D'un país o d'una ciutat podem mesurar «el nombre de defuncions que es pro
dueixen durant un any per cada 1.000 habitants de la població». Quin nom rep 
aquesta mesura? 

6 Què és la taxa bruta de natalitat? Per què es pot utilitzar? 

7 En una ciutat la població a 1 de juliol d'un determinat any era de 23.000 habitants, 
i durant aquell any es van produir 210 defuncions i 400 naixements. Calculeu (i) la 
taxa bruta de mortalitat, i (ii) la taxa bruta de natalitat. 

Respostes 

1 Dibuixant una corba pels punts de la gràfica i perllongant-la. 

Perquè normalment hi ha més criatures que no gent gran. 

Hi ha una proporció molt gran de criatures; la taxa bruta de natalitat és alta i 
també ho és la taxa bruta de mortalitat. 

La taxa bruta de mortalitat. 

Nombre total de naixements durant l'any ^ , QQQ 
Població a 1 de juliol de l'any corrent 

Per fer estimacions futures de dades de població 

(1)210/23=9,1 (ii) 400/23=17,4 
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Connexions amb altres unitats del projecte 

Altres unitats del mateix nivell (nivell 3) 

Més i més cotxes Quants n'hi ha? Control de qual·ltat 
Dibuixos que enganyen Enquestes d'opinió 

Unitats d'altres nivells que tracten una temàtica igual o semblant 

Nivell 1 Plou 0 fa sol Lleure i diversió 

Nivell 2 Autors anònims Mesures 
No és cert tot el que es veu 

Nivell 4 Quantifiquem el futur Censos de població 
Tabac i salut L'índex de preus al consum 

Aquesta unitat és d'interès general i particularment interessant en les àrees de Cièn
cies socials, Humanitats, Ciències integrades. Matemàtiques. 

Interconnexions entre els conceptes i les tècniques utilitzades en aquestes 
unitats 

La taula que es presenta ens mostra aquestes interconnexions. El codi numèric que 
figura a l'esquerra fa referència als ítems detallats en el capítol 5 del Wïhre L'ensenya
ment de l'Estadística 11-16. 

Tot ítem que figuri a la columna Pre-requisits estadístics ha d'haver estat tractat abans 
d'abordar aquesta unitat. A la dreta, i a la mateixa alçada, s'indiquen les unitats que 
introdueixen aquesta idea o tècnica. 

Els ítems que figuren a la columna/dea o tècnica utilitzada no s'introdueixen específi
cament ni tenen una atenció especial en la unitat. Poden figurar en un o més exem
ples i es tracten dins d'un context més general. No és necessari tenir un coneixement 
previ d'aquests ítems a l'hora de tractar la unitat. A les dues columnes de la dreta 
s'informa de la resta d'unitats que introdueixen o utilitzen aquests ítems i que poden 
ser presentades abans o després d'aquesta unitat. 

Els ítems que figuren a la columna Idea o tècnica introduïda es tracten específicament 
en la unitat i, si es tracta d'una tècnica, es mostra el seu desenvolupament amb tot 
detall. A la columna de la dreta hi figuren les unitats que tracten aquests mateixos 
ítems. 
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OO 

Codi 
Núm. 

Pre-requisits estadístics Introduïts a 

K ) 

2.2a Diagrames de barres Lleure i diversió Autors anònims 

2.2j Diagrames de sèries temporals Control de .qualitat 
Tabac i salut 

Dibuixos que enganyen Quantifiquem el futur 

3.1e 

1.2a 
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