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QÜESTIONARI 1 

 

Document 1.  Vídeo del documental titulat Extinción  del programa tres14  de TVE 
(27/02/2011). Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14-extincion/1031611/ 

1. Quin dia acabarà la nostra era segons el calendari maya? 

2. Quins dos fets sembla que ens porten cap a la nostra extinció? 

3. Què respon el biòleg Pere Puigdoménech a la pregunta de si estem condemnats a 
extingir-nos? 

4. Què és el colapse segons el paleontòleg Eudald Carbonell? 

5. En quantes persones s’augmenta la població del planeta cada segon? 

6. A què es deu l’auge de la nostra civilització? 

7. Quants barrils de petroli es cremen cada segon al món? 

8. Segons els experts, l’any 2050 quin serà el percentatge de les reserves de petroli que 
haurem esgotat? 

9. Respecte a l’energia, quin és el primer problema seriós que es trobarem d’ací deu anys? 

10. A Europa, quin és el percentatge de consum d’energia d’origen nuclear? 

11. Quants molins de vent necessitem a Espanya per a abastir-nos d’energia? Quants en 
tenim en l’actualitat? 

12. Què hauria de passar a l’Univers per a que el temps es detinguera? 

13. Què necessita una persona per a viure? Qui va investigar aquestes dades? 

14. Quin mineral s’esgotarà primer? 

15. Quin mineral serà l’últim en esgotar-se? Quan? 

16. Quants habitants pot suportar el planeta si consumim com un hindú? i com un espanyol? 
i com un nord-americà? 

17. On es produirà l’aliment del futur? 

18. Què científic va trobar la possible causa de l’extinció del dinosaures? 

19. Quants milions de persones som en l’actualitat (2012)? i quant en serem el 2050? 

20. Quantes espècies vegetals ha usat el ser humà al llarg de la història? Quines tres 
espècies vegetals són la columna vertebral de la nostra alimentació? 

21. Gràcies a què ens hem fet humans segons Eudald Carbonell? 

22. De què depén la supervivència humana segons l’opinió de/d’: 

a. Eudald Carbonell: 

b. Cayetano López (el punt de vista físic i el virtual): 

c. Pere Puigdoménech:  

23. Com es titula el llibre de James Lovelock? 

24. De què depén la vida segons les balenes? 
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QÜESTIONARI 2 

 

Document 2.  Article de premsa titulat ¿Somos demasiados? , del periòdic El País  
(06/11/2009). Enllaç: http://elpais.com/diario/2009/11/06/sociedad/1257462001_850215.html 

 

1. Quines raons hi ha per a repetir la frase “en som massa” (somos demasiados)? 

2. Quina serà la població el 2012? i el 2050? 

3. Segons l’ONU quanta població tindrà Espanya el 2050? 

4. Quin percentatge s’ha reduït la taxa de natalitat en els últims 30 anys? 

5. Quina població hi hauria el 2050 si no hi haguessin mètodes anticonceptius? 

6. Com es deia l’anglés que va llançar un advertiment fa més de dos-cents anys? Com es 
titulava el seu llibre? 

7. En quins països es duplicarà la població? 

8. Quins països perdran un 10% de població? 

9. Què opina l’escriptor i científic britànic Fred Pearce? 

10. Quin consum té una persona a Estats Units? A què equival el seu consum? 

11. Quina és la causa directa o indirecta del 58% de les morts en el món? 

12. Quants milions de persones passen fam en el món? 

13. Quant kilograms de carn consumeix a l’any una persona als Estats Units? i a un país 
en vies de desenvolupament? 

14. A què es deu la fam segons Stephen Pacala? 

15. Què va aconseguir l’anomenada “revolució verda”? 

16. Dades quantitatives: 

a. Quants milions d’euros van ser necessaris l’any 2008 per a reduir la fam? 

b. Quants milions d’euros va tenir de pressupost la FAO el 2008? i el 2009? 

c. Quants milions d’euros va destinar EUA per a evitar la fallita d’unes empreses 
el 2008? 

d. Quin percentatge representa aquesta última dada respecte al que va fer falta 
per a combatre la fam? 

17. Què va dir John Lennon? 

 


