
Ara que ja hem acabat el projecte sobre la pobresa i que ja som més experts en aquest tema, 
és hora d’estudiar-la ben a fons! Us he fet un resum d’allò més important que hem après. 
L’hauràs de llegir un parell de vegades fins que entenguis el seu significat i hi haurà dades que 
has de memoritzar. Ànims, segur que l’examen us surt d’allò més bé!  

LA POBRESA 

� La pobresa és la manca de béns materials per dur una vida digna. És el 
contrari de riquesa. 
 

� Hi ha tres tipus de pobresa:pobresa absoluta, pobresa extrema i 
pobresa. 

(1) Pobresa absoluta:és la manca de menjar, casa i aigua potable. 
(2) Pobresa extrema: és quan una persona té menys d’un euro al dia 

per viure. 
(3) Pobresa: és quan una persona té menys de tres euros al dia per 

viure. 
 

� Actualment al món hi ha mil dos-cents milions de persones en situació 
de pobresa extrema. (1.200.000.000) 
 

� Els països pobres són anomenats països subdesenvolupats o països del 
tercer món. Es troben sobre tot a dos continents: Àfrica i Àsia, encara 
que la pobresa està estesa per tot el món. 
 

� Els països més pobres del món són: Etiopia, Zimbabwe, Sierra Leone, el 
Congo, Burundi, … 
 

� Efectes de la pobresa. La pobresa afecta sobretot a tres coses: la fam, 
les malalties i a l’educació. 

(1) Salut: Els que viuen en la pobresa pateixen gana, fam i malalties. 
Tenen una esperança de vida menor i per tant, moren més joves. 

(2) Educació: Els nins pobres tenen menys salut (están més malalts) i 
per tant (els que tenen la sort de poder anar a escola) fallen molt 
sovint a causa de les seves malalties. 
 

� El joc dels nins pobres. Com hem aprés, els nins pobres tenenmolt pocs 
recursos i aprofiten tot el que tenen al seu voltant per jugar: el seu propi 
cos, la natura (pedres, pals, …) i material de rebuig per construir les 
seves juguetes (patinets fets de pals de fusta, pilotes fetes de paper o de 
tela, pepes fetes de teles, cotxes fets de pals, …) 
 

� Ajuda als pobres. Les ONGs són organitzacions que es dediquen a 
ajudar als més necessitats. Recapten doblers i amb ells poden construir 
hospitals, escoles, dur medicaments, menjar, aigua potable, … a la gent 
més necessitada. Alguns exemples d’ONGs són: Càritas, Mans Unides, 
Unicef, Metges sense Fronteres, Creu Rotja, … 


