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A nosa historia recente

 1  Indica a que feitos da primeira metade do século xx se refiren estas imaxes.

   

 2   Completa estas frases relacionadas cos dereitos humanos.

a) En 1948 asinouse a  

b) A escravitude atenta contra o dereito  

c) O sufraxio universal foi un grande avance para o dereito  

d) As guerras mundiais atentaron contra o dereito  

4   Completa as cartelas coas palabras adecuadas. 

 3   Ordena estes feitos de forma cronolóxica. Escribe, ao lado de cada feito, as datas que faltan.

a) Proclámase a Segunda República  

b) Golpe de Estado de Primo de Rivera  

c) Crise de 1917  

d) Iníciase o reinado de Afonso XIII de Borbón  

e) Abdica Afonso XIII  

f) Renuncia de Primo de Rivera  

Rei

Poder  Poder  Poder  

Presidente 
do  

   Congreso

  as leis      e      as leis
    o cumprimento 
das     

Imperialismo e escravitude Segunda Guerra Mundial Sufraxio universal

Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

á liberdade

á vida

á igualdade

1931; número 6

1923; número 3

1917; número 2

1902; número 1

1931; número 5

1930, número 4

executivo

Executa

Goberno
Ministros Senado

lexislativo xudicial

Xuíces

Vixía
leisElabora aproba
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A nosa historia recente

5  Completa a táboa cos acontecementos que se produciron nestas datas.

6  Define coas túas palabras os seguintes termos.

Crecemento natural: 

 

 

 

Saldo migratorio:

 

 

 

Crecemento real:

 

 

 

    Xoán Carlos I, rei.

    Adolfo Suárez, presidente do Goberno.

    Primeiras eleccións democráticas tras a morte de Franco.

    Aprobación da Constitución actual.

    Primeiro goberno do PSOE.

    España accede á Comunidade Económica Europea (CEE).

    Inaugúrase a primeira liña de AVE para a Exposición Universal de Sevilla. Barcelona acolle os Xogos Olímpicos.

    Primeiro goberno do PP.

    Ponse en circulación o euro.

    Segundo goberno do PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero.

    Inicio da crise económica.

    Segundo goberno do PP, con Mariano Rajoy.

    Filipe VI, novo rei.

Áchase calculando a diferenza entre o número de falecidos nun lugar ao longo dun período de tempo e os 

nacidos nese mesmo lugar no mesmo período.

1975

1976

1977

1978

1982

1986

1992

1996

2002

2004

2008

2011

2014

Diferenza entre o número de persoas que chegan a un lugar nun período de tempo e o número de persoas 

que emigran dese mesmo lugar no mesmo período.

Áchase engadindo ao crecemento natural du  nha poboación nun período de tempo o saldo migratorio que 

resulte nese mesmo período.
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 1  Rodea cal destes conceptos están relacionados coa Constitución de 1978.

 2   Colorea as comunidades e cidades autónomas españolas e escribe o nome de cada u  nha.

3   Di que provincias conforman as seguintes comunidades autónomas pluriprovinciais.

Galicia:  

País Vasco:  

Castela e León:  

Aragón:  

Extremadura:  

Castela-A Mancha:  

Comunidade Valenciana:  

Cataluña:  

Andalucía:  

 1   

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

Monarquía parlamentaria Estado das Autonomías

Estado centralista Goberno ditatorial

Separación de poderes Sufraxio universal

Galicia

Principado de Asturias

Cantabria 

País Vasco 

Com. Foral de Navarra 

A Rioxa 

Aragón 

Cataluña 

Illas Baleares 

Comunidade Valenciana

Rexión de Murcia 

Castela-A Mancha 

 

A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra.

Biscaia, Gipúscoa, Áraba

León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora, Valladolid

Huesca, Zaragoza, Teruel

Cáceres, Badaxoz

Toledo, Cidade Real, Cuenca, Albacete, Guadalaxara

Castelló, Valencia, Alacant

Xirona, Barcelona, Lleida, Tarragona

Huelva, Sevilla, Córdoba, Málaga, Xaén, Granada, Almería, Cádiz

Comunidade de Madrid 

Castela e León 

Estremadura 

Andalucía 

Canarias

Ceuta

Melilla
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 1  Rodea as características da Constitución de 1978.

 Xoán Carlos I ● ● Rei desde 2014.

 Adolfo Suárez ● ● Segundo goberno do PSOE.

 Felipe González ● ● Primeiro presidente democrático.

 José María Aznar ● ● Segundo goberno do PP.

 José Luís Rodríguez Zapatero ● ● Primeiro goberno do PP.

 Mariano Rajoy ● ● Primeiro goberno do PSOE.

 Filipe VI ● ● Rei desde 1975.

 2  Escribe V se a afirmación é verdadeira e F se é falsa. Corrixe as falsas.

a) Hoxe en día, os mozos teñen máis liberdades e a súa educación é obrigatoria ata os 16 anos.

b) A poboación española é cada día máis nova.

c) Ata a actualidade, alternáronse no poder socialistas e populares.

d) A sociedade é máis aberta e intercultural grazas á chegada de inmigrantes. 

e) O censo é o rexistro municipal de nacementos e mortes que se fai cada ano.

f) A ciencia que analiza a poboación chámase censo.

 3   Le e completa.

a) Se es de Murcia e vas vivir a Madrid es un  

b) Cando chegas a Madrid, convérteste nun  

c) Cando falas do número de persoas que vive nun determinado lugar (en km2) refíreste á súa

  

V.

F. A poboación española está envellecendo desde hai varias décadas.

V.

V.

F. É o padrón municipal o que fai ese reconto anual. O censo faino o Estado cada dez anos .

F. A ciencia que analiza a poboación chámase demografía.

emigrante

inmigrante.

densidade de poboación.
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REfORzO España e a Unión Europea

Nome:  Data:  Curso:  

 1  Completa cada frase cos países correctos e pinta o mapa de acordo a estas indicacións.

a) De cor azul, os países que formaron a CEE en 1957  

  

b) En vermello, os Estados que entraron en 1973  

c) En marrón, a ampliación en 1981  

d) En verde, os países que ingresaron en 1986  

e) En laranxa, os que se incorporaron en 1995  

f) En rosa, os novos países en 2004  

  

g) En amarelo, as incorporacións en 2007  

h) En morado, o país que sumou á UE en 2013  

 2  Responde estas preguntas.

a) Que moeda común teñen gran parte dos países da UE?  

b) Con que nome se coñece a CEE a partir de 1992?  

c) Como se chama o tratado co que empezou a historia da Unión Europea?  

d) Cantos países forman parte da Unión Europea na actualidade?  

Alemaña, Francia, Bélxica, Países Baixos,

Luxemburgo e Italia.

Irlanda, Reino Unido, Dinamarca.

Grecia.

España e Portugal.

Suecia, Finlandia, Austria.

Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia, Letonia,

Lituania, Estonia, Malta, Chipre, Eslovaquia.

Rumanía e Bulgaria.

Croacia.

O euro

Unión Europea (UE)

28

Tratado de Roma
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a) Marca cu  nha cruz cal cres que é o tema da noticia.

  España envellece e perde poboación

  España será máis nova en 2064

  Haberá máis xubilados en 2024

b) Indica a que fonte de información se refire a noticia.

c)  Que consecuencias pode ter que haxa cada vez máis anciáns e que cada vez sexa menor o número de 
nenos, mozos e adultos?

 1  Le e realiza as actividades.

A outra amenaza de España: a redución e o envellecemento da poboación

Se a progresión da poboación se mantén como ata agora, España perderá 1.022.852 habitantes nos 
próximos 15 anos e máis de 5,6 millóns dentro de 50 anos, segundo consta na proxección da po-
boación de España 2014-2064 elaborada polo Instituto Nacional de Estatística (INE). En concre-
to, a poboación en España reduciríase ata os 45,8 millóns no ano 2024 e os 40,9 millóns en 2064. 

A esperanza de vida ao nacer alcanzaría os 84 anos nos varóns e os 88,7 nas mulleres en 2029. De 
manterse a tendencia actual, en 2064 a esperanza de vida dos homes superaría os 91 anos e a das 
mulleres case alcanzaría os 95.

A redución da poboación débese, principalmente, ao progresivo aumento das defuncións e á dimi-
nución dos nacementos, fenómeno que será especialmente acusado a partir de 2040.

De manterse a situación demográfica da actualidade, a perda de poboación concentraríase no tra-
mo de idade entre 30 e 49 anos, que se reduciría en 1,1 millóns de persoas nos próximos 15 anos e 
en 6,8 millóns menos nos próximos 50 anos.

Ademais, o descenso da natalidade provocaría que en 2029 houbese uns 1.576.000 nenos menores 
de 10 anos menos que na actualidade (un 32,8%) e 2,3 millóns menos en 50 anos (un 48,9% infe-
rior). Polo contrario, todos os grupos de idade a partir dos 70 anos experimentarían un crecemento.

El Economista, 28 de outubro de 2014

Cita como fonte o estudo sobre a poboación de España para o período 2014-2064 elaborada polo 

Instituto Nacional de Estatística (INE).

Resposta modelo. Que non hai recambio xeracional e a poboación se fai cada vez máis anciá, co que 

aumentan tanto os gastos en saúde como a mortalidade. Ademais, se cada vez hai menos nenos, 

cerraranse escolas en moitas zonas, e se hai menos adultos significa que existen menos traballadores 

e, por tanto, menos diñeiro para pagar as xubilacións das persoas maiores.


