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Tema 4: A poboación 

 

               Primeiro lede o tema e axudarvos para entenlo dos seguintes vídeos 

Factores que modifican a poboación: https://www.youtube.com/watch?v=oiSstZQgu3U 

                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=Jx0KxcWpO6M 

Padrón, censo y registro: https://www.youtube.com/watch?v=jMAwWNGU42A 

Sectores laborales: https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI 

                                           https://www.youtube.com/watch?v=fAfdx5eqU8k 

 

1. Que é a pobación? 

 

2. Que entendes por movementos naturais? e por movementos migratorios? 

 
 

3. Indica se as seguintes afirmacións son verdadeiras (V) ou falsas (F): 

    .a) O padrón municipal é o rexistro dos veciños dun municipio.. 

    .b) O padrón municipal é elaborado por cada concello e actualízase cada dous anos. 

    .c) No padrón municipal só se recollen datos sobre o número e a idade de poboadores 

do municipio. 

    .d) O censo é o rexistro de todos os habitantes dun país nun momento determinado. 

    .e) O censo realízase en España todos os anos. 

    .f ) No censo recóllense datos como o sexo, a lingua falada, a idade ou o estado civil. 

 
 

4. Como sabemos cantas persoas compoñen a poboación dun territorio? 
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5. Que significan os conceptos: natalidade e mortalidade? 

 
 

6. Cando se di que existe un crecemento natural positivo da poboación? Cando se fai 

referencia ao crecemento natural negativo? 

 

7. De qué tres maneiras se pode clasificar a poboación? 

 
 

8. Cita e define brevemente a clasificación por idade e sexo dunha poboación 

 

9.  Que se entende por poboación activa? Explica a clasificación dentro da mesma. 

 

10. Define o concepto “poboación non activa”. 

 

11. Que persoas forman parte da poboación non activa? Rodea: 

Estudantes – Parados -  Persoas que coidan das súas familias -  Xubilados  - 

Discapacitados que non poden traballar - Traballadores con soldo - Amas de casa - 

Voluntarios  Bebés 

 

12.  Segundo a localidade, como pode ser clasificada a poboación? 

 

13. Diferencia inmigración de emigración. 
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14.  Esta actividade vai ser un pouco distinta. Xa sabedes que me gusta que pensedes 

por vós mesmos e para elo, é preciso observar, buscar, preguntar, analizar…  Tras 

ler a páxina 66 e 67,  xa sabedes que algúns dos nosos  antepasados fuxiron de Galicia 

e España, ao igual que agora segue acontecendo, verdade? Pois ben, estas son as 

preguntas ao respecto: 

a) Cales poderían ser os motivos polos que marcharon?.  

b) Cales son os motivos polos que veñen os inmigrantes? 

 

 

     Tendes ata o día 24. Podedes facelo en Word se preferides, tras ese día mandarei as 

correcións e continuaremos con Ciencias Naturais. 


