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Com son aquestes persones?   
1)       

 

 
 

 

                                                                   

2)                                                           3)                 
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Qui són  

aquestes 

persones?   
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REPÀS! 

Com es diu aquest número en català? 

2014 

1999 

111 

303.303 

4.828.467 

888 



VERB “SABER” 

jo 

tu 

ell 

ella 

vostè 

nosaltres 

vosaltres 

ells 

elles 

vostès 

sé 

saps 

sap 

sabem 

sabeu 

saben 



 

LA SEVA EXTENSIÓ ÉS  

9.561.000 km2 (kilòmetres quadrats) 

 

LA SEVA POBLACIÓ ÉS    

1.330.141.295  PERSONES (!!) 

 

EL SEU IDIOMA TÉ 

1.200. 000. 000 (!!)  PARLANTS 
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La Xina 



 

LA SEVA EXTENSIÓ ÉS  

9.631.418 km2 (kilòmetres quadrats) 

 

LA SEVA POBLACIÓ ÉS 

310.232.863  PERSONES 

 

EL SEU IDIOMA TÉ 

(Llengua materna) 400. 000. 000 PARLANTS 

(Segona llengua): 1.400. 000. 000 (!!) PARLANTS 
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Els Estats Units 



 

LA SEVA EXTENSIÓ ÉS  

160 km2 (kilòmetres quadrats) 

 

LA SEVA POBLACIÓ ÉS 

35.002  PERSONES 

 

 

EL SEU IDIOMA TÉ 

120 milions PARLANTS 
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       El Principat de Liechtenstein 



QUINES SÓN LES NACIONALITATS 
ESTRANGERES MÉS NOMBROSES A 
CATALUNYA? 
 

1) PREGUNTA LA POBLACIÓ AL TEU COMPANY:  

“Saps quina es la població de [X] a Catalunya?” 

2)   COMPLETA LA TAULA 

3)   ORDENA LES NACIONALITATS  

      (DE MÉS GRAN A MES PETITA) 
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9-N. ELS DETALLS DE LA CONSULTA 

 

http://www.324.cat/noticia/2493632/politica/Els-detalls-de-
la-consulta-del-9-N 

 

ESCOLTA EL VIDEO I COMPLETA LA INFORMACIÓ  
(Worksheet) 
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Mas firma el decret per convocar la consulta el 
proper 9-N  
27/09/14 11:12 - BARCELONA - REDACCIÓ 

El president de la Generalitat firma la Llei de Consultes I el decret de 
convocatòria que dedica “a tots els que ens han ajudat a arribar fins aquí i 
ja no hi són” Artur Mas s'adreça en castellà a Espanya: “Catalunya vol 
parlar i ser escoltada. A ningú pot espantar-li” 
A les deu i mitja del matí d'aquest dissabte, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha 
convocat els catalans a decidir el futur polític del país en la consulta del proper 9 de novembre. 
Un acte que ha volgut dedicar a tots els homes i dones que han lluitat pel país, i que han fet de 
Catalunya “una terra de democràcia, de respecte i de tolerància”.  
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Rajoy porta la consulta al TC [Tribunal  Constitucional] 
perquè “atempta contra el dret dels espanyols” 
29/09/14 12:28 - BARCELONA - REDACCIÓ  

El govern espanyol aprova la presentació al Tribunal Constitucional dels recursos 
contra la Llei de Consultes i el decret de convocatòria del 9-N 
Assegura que està disposat al diàleg amb Mas però “sempre dins de la llei” 
El president espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest dilluns al migdia l'aprovació per part del consell 
de ministres dels dos recursos contra la Llei de Consultes i el decret de convocatòria del 9-N davant el 
Tribunal Constitucional, que ha registrat l'entrada dels dos documents poc després de la 13h del migdia. 


