
SOCIAIS.
Repaso o aprendido, TEMA 4  E A ELABORCIÓN DUN RESUMO DE 
TODO O TEMA.

O TEMA 5, CO REPASO O APRENDIO, AVALÍA O TEUS LOGROS, 
TRABALLO EN COMPETENCIAS, SERÁN PARA A SEGUINTE QUENDA.

1. De esquerda a dereita e de arribaa abaixo, as palabras que faltan
indícanse en cursiva:
Zona litoral e Comunidade deMadrid... moi poboadas.
Maioritariamente en... cidades.
Zonas pouco… poboadas.
Pola baixa… natalidade.
Polo aumento da… esperanza
de vida.
Pola diminución da mortalidade.
Pola chegada de inmigrantes.
Pola diminución da mortalidade.
Pola chegada de inmigrantes.

2. As frases completas son as que
indicamos a continuación: A distribución da poboación española
é irregular. A zona litoral e a Comunidade de Madrid están moi poboadas e a 
zona interior está pouco poboada.
A poboación española ten unha natalidade baixa e vive maioritariamente
en cidades, Nos últimos anos medrou, sobre todo, pola chegada de 
inmigrantes.
As migracións exteriores de España dos séculos XIX e XX
tiveron como destino América Latina e Europa. A migración
interior máis importante foi o éxodo rural.
Europa caracterízase por ter uncrecemento demográfico débil e
un notable envellecemento da súa poboación.

3. As solucións son:
Falsa. As persoas que traballan e as que están xubiladas forman
parte da poboación activa.
(A poboación activa está formada pola poboación ocupada
e a que está en paro)
Falsa. O crecemento natural e o crecemento real dunha poboación
sempre coinciden. (O crecemento real ten en conta o
saldo migratorio)
Verdadeira. Un pescador pertence ao sector primario, unha
empregada dunha fábrica deconservas de peixe ao sector
secundario e o dependente dunha peixaría ao sector terciario
ou de servizos.



4. Actividade colectiva.

5. Lembraremos como se calculanos seguintes datos:
Crecemento natural: nacementos– defuncións.
Saldo migratorio: inmigrantes –emigrantes.
Crecemento real: crecementonatural + saldo migratorio.
Densidade de poboación: númerode habitantes / superficie(km 2 )

PAÍS A
Crecemento natural: 100 – 18 =
= 82
Saldo migratorio: 300 – 12 =
= 288
Crecemento real: 82 + 288 =
= 370
Densidade de poboación: 20.370 // 200 = 101,85 hab./km 2

PAÍS B
Crecemento natural: 10 – 15 =
= –5
Saldo migratorio: 7 – 18 = –11
Crecemento real: –5 –11 = –16
Densidade de poboación:
4.984 / 100 = 49,84 hab./km 2

PAÍS C
Crecemento natural: 80 – 12 =
= 68
Saldo migratorio: 200 – 5 = 195
Crecemento real: 68 + 195 =
= 263
Densidade de poboación: 8.263/ 50 = 165,26 hab./km 2

CONCLUSIÓNS
1. Sinalaremos que o país B tivo un crecemento negativo,
perdeu habitantes e rematou o ano con menos poboación
que o ano anterior.

2 O país que máis medrou no último ano foi o A (370 habitantes).

3. O país C ten maior densidade de poboación (165, 26
hab./km 2 ).


