
GEOGRAFIA, TAULES I APRENENTATGE 

La caixa de la geografia estadística 

Una proposta didàctica de Natxo Maté Puig (@natxo1d10)  

per a 1d10 en la mochila 

Transfons: Un robatori s’ha produït a la fàbrica d’Anís del Mono de Badalona. Algú ha obert el 

despatx dels propietaris i s’ha emportat la fórmula secreta del licor. Com a única pista, els 

delinqüents només han deixat una misteriosa caixa tancada amb 5 cadenats i 5 sobres.    

Els mossos d’esquadra s’han mostrat incapaços de resoldre el misteri i els propietaris de la 

fàbrica han decidit recórrer als alumnes del Barres i Ones. Podran ells triomfar on la policia ha 

fracassat? 

Objectiu: L’objectiu dels alumnes és obrir una caixa tancada amb 5 cadenats de diferents 

formes i colors. Tenen 40 minuts per a fer-ho. Per a superar la prova hauran d’aplicar les 

fórmules que han aprés al llarg de la unitat per calcular diversos índexs de població de 

Catalunya. Si tot va bé, a l’interior de la caixa els espera una recompensa.  

Cadenats 

- Cadenat a clau: la clau es troba amagada sota un mapa a la classe. Al sobre,un enllaç a 

un formulari de Google docs els portarà a la pista necessària: La clau s’amaga sota un 

mapa de l’aula. 

- Cadenat 4 dígits: Els alumnes han de calcular la densitat de població de les quatre 

províncies catalanes i emprar com a clau el resultat de la província amb major densitat 

de població. La clau del cadenat és 7149 (714,9) 

- Cadenat 3 dígits vermell: Els alumnes han de calcular la Taxa de Creixement Natural 

de Catalunya. La clau del cadenat és 014. (0,14%) 

- Cadenat 3 dígits morat: Els alumnes han de calcular la Taxa Bruta de Mortalitat a 

Catalunya. La clau del cadenat és 815 (8,15%) 

- Cadenat 3 dígits gris: Els alumnes han de calcular la Taxa Bruta de Natalitat a 

Catalunya. La clau del cadenat és 952 (9,52%) 

 

 

 

 

 

 

 



Cadenat de 4 dígits 

La clau és la major densitat de població de les quatre províncies 

 

 Habitants  Superfície km2 

Girona 756.156 5.905,01 

Lleida 438.001 12.168,4 

Tarragona 800.962 6.308,2 

Barcelona 5.523.784 7.726,4 

 

 

- Escriviu la fórmula per trobar la densitat de població 

 

 

- Escriviu la fórmula per trobar la densitat de població de Girona 

 

 

- Escriviu la fórmula per trobar la densitat de població de Lleida 

 

 

- Escriviu la fórmula per trobar la densitat de població de Tarragona 

 

 

- Escriviu la fórmula per trobar la densitat de població de Barcelona 

 

 

 

 

 



CADENAT DE 3 DÍGITS VERMELL 

La clau és la taxa de creixement natural de Catalunya 

 

Naixements. 2014 
Nascuts vius. Per sexe. Per províncies 
 nens nenes total 

Barcelona  27.177 25.194 52.371 
Lleida 2.128 2.029 4.157 
Tarragona 3.953 3.703 7.656 
Girona 3.856 3.549 7.405 
Font: Idescat. Estadística de naixements. 

 

Defuncions. 2014 
Nascuts vius. Per sexe. Per províncies 
 homes dones total 

Barcelona  22.186 22.499 44.685 
Lleida 2.120 2.021 4.141 
Tarragona 3.404 3.075 6.479 
Girona 3.156 2.858 6.014 
Font: Idescat. Estadística de defuncions. 

 

- Escriviu la fórmula per trobar la taxa de creixement natural 

 

 

- Escriviu aquí les operacions necessàries per trobar la taxa de creixement natural de 

Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idescat.cat/estad/naix
http://www.idescat.cat/estad/def


CADENAT DE 3 DÍGITS MORAT 

La clau és la taxa bruta de mortalitat de Catalunya 

 

 homes dones 

Barcelona  22.186 22.499 
Lleida 2.120 2.021 
Tarragona 3.404 3.075 
Girona 3.156 2.858 

 

- Escriviu aquí la fórmula per trobar la taxa bruta de mortalitat  

 

 

- Escriviu aquí les operacions necessàries per trobar la taxa bruta de mortalitat de 

Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CADENAT DE 3 DÍGITS GRIS 

La clau és la taxa bruta de natalitat de Catalunya 

 

 nens nenes 

Barcelona  27.177 25.194 
Lleida 2.128 2.029 
Tarragona 3.953 3.703 
Girona 3.856 3.549 

 

 

- Escriviu aquí la fórmula per trobar la taxa bruta de natalitat  

 

 

- Escriviu aquí les operacions necessàries per trobar la taxa bruta de natalitat de 

Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CADENAT DE CLAU 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/n6JME2Lrvt 

 



POSSIBLES AJUDES 

 

 

 

 

 



SOLUCIONS 

- Cadenat 4 dígits  

Densitat de la provincia amb major densitat de població 

 Habitants  Superfície km2 

Girona 756.156 5.905,01 

Lleida 438.001 12.168,4 

Tarragona 800.962 6.308,2 

Barcelona 5.523.784 7.726,4 

 

Fórmula Densitat = habitants/ superficie 

És Barcelona amb 714.9 hab/km2  

 

- Cadenat 3 dígits vermell  

Taxa Creixement natural 

Naixements. 2014 
Nascuts vius. Per sexe. Per províncies 
 nens nenes total 

Barcelona  27.177 25.194 52.371 
Lleida 2.128 2.029 4.157 
Tarragona 3.953 3.703 7.656 
Girona 3.856 3.549 7.405 
Font: Idescat. Estadística de naixements. 

Defuncions. 2014 
Nascuts vius. Per sexe. Per províncies 
 homes dones total 

Barcelona  22.186 22.499 44.685 
Lleida 2.120 2.021 4.141 
Tarragona 3.404 3.075 6.479 
Girona 3.156 2.858 6.014 
Font: Idescat. Estadística de defuncions. 

Creixement natural a Catalunya (6248 4022) total->10270 

Población total Catalunya 2014 -> 7.518.903 

Fórmula CN (crecimiento natural) = Tasa de natalidad (TN) - Tasa de mortalidad (TM). 

TCN (Tasa de crecimiento natural) = Crecimiento Natural (CN)*100 / Población Absoluta. 

Taxa creixement natural=0,14% 

 

 

 

http://www.idescat.cat/estad/naix
http://www.idescat.cat/estad/def


- Cadenat 3 dígits morat  

Taxa bruta mortalitat 

 homes dones 

Barcelona  22.186 22.499 
Lleida 2.120 2.021 
Tarragona 3.404 3.075 
Girona 3.156 2.858 
Font: Idescat. Estadística de defuncions. 

Mortalitat total a Catalunya 61.319 

Población total Catalunya 2014 -> 7.518.903 

Fórmula Taxa de mortalitat = ( Defuncions / Població total ) x 1000 

Taxa bruta de mortalitat=8,15‰ 

 

- Cadenat 3 dígits gris  

Taxa bruta natalitat 

 nens nenes 

Barcelona  27.177 25.194 
Lleida 2.128 2.029 
Tarragona 3.953 3.703 
Girona 3.856 3.549 
Font: Idescat. Estadística de naixements. 

Natalitat total a Catalunya 71.589 

Población total Catalunya 2014 -> 7.518.903 

Fórmula Taxa de natalitat = ( Naixements / Població total ) x 1000 

Taxa bruta de mortalitat=9,52‰ 

 

http://www.idescat.cat/estad/def
http://www.idescat.cat/estad/naix

