
 

 

5. Anem per feina! Interpretem un gràfic.  

Observa els següents gràfics atentament i contesta les preguntes…! 

Activitat 1. Contruïm un climograma!  

Com de ben segur ja saps, els climogrames són gràfics de doble entrada (amb dos eixos "Y") en 
les quals es presenten resumits els valors de precipitació i temperatura recollits en una estació 
meteorològica. La precipitació (PPT) es mostra mitjançant un diagrama de barres, mentre que 
la temperatura (T) es mostra amb un diagrama de línies. A continuació es mostra una taula 
amb els valors mitjans mensuals de precipitació total i temperatura de la ciutat de Copenhague 
(període 2001-2010): 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

T (ºC) 1,5 1,2 3 7,5 11,4 14,6 17,4 17,2 13,8 9,4 5,7 2,2 

PPT (mm) 66 50 43 37 53 68 77 91 62 83 75 61 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Institut de Meteorologia Danés. En línia: 
http://www.dmi.dk/en/vejr/arkiver/decadal-mean-weather/. 

a. Contrueix el climograma amb les dades de la taula: representa a l'eix de les "X" els mesos, a 
l'eix de les "Y" esquerre la precipitació i a l'eix de les "Y" la temperatura. No oblidis fer-hi 
constar les unitats corresponents de cada variable, així com representar T a doble escala 
respecte de PPT. 

 
 

http://www.dmi.dk/en/vejr/arkiver/decadal-mean-weather/


b. Quina tendència anual mostra la temperatura? Quins són els mesos més freds? I quins els 
més càlids? 

 

 

 

c. Què hi observes, pel que a les precipitacions registrades? Creus que podem dir que 
existeixen diferències molt marcades al llarg de l'any?  

 

 

 

d. Seria correcte afirmar que aquesta ciutat té clima mediterrani? Per què? 

 

 

 

e. Saps a quin país pertany Copenhague? On és? Quina peculiaritat té? 

 

 

 

f. Quin clima penses que hi té, Dinamarca, després d'observar el teu climograma? Per què? 

  



 
 

Activitat 2. La sífilis és una malaltia de transmissió sexual causada pel bacteri Treponema 

pallidum. Es tracta d’una malaltia de declaració obligatòria a Catalunya, que comença a 

manifestar-se amb l’aparició d’úlceres indolores a les parts on ha penetrat el bacteri (genitals, 

boca, recte), i posteriorment amb erupcions cutànies a diverses parts del cos i, fins i tot, amb 

l’aparició d’unes formes semblants a tumors. 

 

 

 
 

a. Identifica quines magnituds pots observar en aquest gràfic. 

b. Què representen les diferents línies que hi apareixen? 

c. Quina informació, doncs, ens dóna aquest gràfic? D’on s’ha extret la informació que hi 
apareix? 

d. Quina ha estat l’evolució de la sífilis des de l’any 2007 fins a l’any 2014 en tots tres grups de 
població? 

e. Quin grup de població ha experimentat un increment més important pel que fa al nombre 
de casos de sífilis a Catalunya? 

f.  L’informe del CEE conclou que la tendència a l’augment del nombre de casos de sífilis es pot 
explicar per una millora en la detecció i la notificació dels casos, però també pels canvis en les 
conductes sexuals. Tenint en compte que la sífilis és una malaltia de transmissió sexual (MTS), 
com creus que es podria prevenir?  
 
 

  

HSH: Homes que tenen sexe amb altres homes. Font: Vigilància epidemiológica 
de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya. Centre d’Estudis 
Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya, Generalitat de Catalunya, 
2015. Nota: l’informe no contempla el grup de població homosexual femenina 
com a via de transmissió de la sífilis. 

 



 
Activitat 3. La població activa d’un territori es defineix com el conjunt de persones que poden i 
volen treballar. Quan aquestes persones no troben feina, però, passen a formar part del que 
s’anomena població desocupada o aturada. Un dels indicadors que s’utilitza per quantificar les 
persones que es troben a l’atur és la taxa d’atur, que és el percentatge de la població activa 
que està desocupada: 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Generalitat de 

Catalunya). 

a. Identifica quines magnituds pots observar en aquest gràfic.  

b. Què representen les diferents barres que hi apareixen? 

c. Quina informació, doncs, ens dóna aquest gràfic? D’on s’ha extret la informació que hi 
apareix? 

d. Quina ha estat la tendència de la taxa d’atur registrada a Catalunya des de l’any 1986 fins a 
l’any 2011? 

e. En quin any es registra la taxa d’atur més elevada? Quina en pot ser la causa? 

f. En línies generals, en quins grups de població la taxa d’atur és més important? Quin grup de 
població registra la taxa d’atur més baixa tots els anys?  

g. Quina conclusió en treus, d’aquestes dades? 
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