
SOLUCIÓNS 2º ESO

SEMANA 1: 16-22 de Marzo

RECORDADE  QUE  É  OBRIGATORIO  REALIZAR  OS  EXERCICIOS,
CANDO SE VOLVA ÁS CLASES PRESENCIAIS MIRARÁNSE TODAS
AS  LIBRETAS  E  POÑERÁSE  NOTA. TEÑEN  QUE  ESTAR  FEITOS  OS
ESQUEMAS E OS EXERCICIOS NAS LIBRETAS COAS CORRECCIÓNS FEITAS UNHA VEZ
COMPROBADO O SOLUCIONARIO, PERO NUNCA FACER OS EXERCICIOS A TRAVÉS DAS
SOLUCIÓNS.

As dúbidas atenderanse no correo: ana.souto@edu.xunta.es 

 Consideras  que  os  desprazamentos  de  persoas  que  cambian  o  seu  lugar  de
residencia cando se xubilan son migracións? De que tipo poden ser?

Si, son migracións. Poden ser definitivas se esas persoas non volven ao seu lugar de orixe,
e voluntarias se o emigrante decide saír libremente.

 Exercicio 10 da páxina 218

Que país ten máis porcentaxe de inmigrantes estranxeiros?

Os  países  con  máis  inmigrantes  nacidos  noutros  países  son  Canadá,  Irlanda,  Suíza,
Austria, Letonia, Arabia Saudita, Xordania, Omán, Kazakhstán, Uzbequistán, Turkmenia,
Taxiquistán, Kirguizistán, Gabón, Australia e Nova Zelandia. 

Por que cres que ocorre?

  Débese a que teñen un saldo migratorio moi positivo.

Que continente ten a menor porcentaxe?

Os continentes con menor número de inmigrantes estranxeiros son Suramérica e África.

Por que cres que ocorre?

Débese a que teñen saldos migratorios negativos.

 Exercicio 11 da páxina 219

Cales son os países que máis refuxiados acollen?

Os países que máis refuxiados acollen son os de América do Norte, Asia (Rusia, China,
India,  Oriente  Medio),  a  zona  de  África  oriental  e  algúns  países  de  Europa  central
(Alemaña, Francia,  Italia). En moitos destes países comezaron a espertar movementos
xenófobos e de aumento de políticas antiinmigración.

 Exercicio 12 da páxina 219

Que é o premio Nansen?

O premio Nansen é un premio que se outorga a persoas ou institucións que se distinguiron
no labor a favor dos refuxiados. Outórgao ACNUR

Porque Afganistán sofre unha longa crise de refuxiados?

Débese  á  inestabilidade  política  e  militar  que  vive  o  país.  Desde  2001,  cando  tras  o
atentado ás Torres Xemelgas unha coalición de países xunto con Estados Unidos expulsou
ao Goberno dos talibán do país, a situación non se estabilizou.

E Siria?
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Siria tamén padece unha longa guerra desde 2011, que deu comezo coa primavera árabe
que  tentou  derrocar  ao  ditador  Bachar  Al-Asad  infrutuosamente,  e  que  despois  foi
aproveitado por varias potencias rexionais e internacionais para involucrarse na guerra.
Este conflito causou a fuxida de miles de civís que foron cara os países veciños (Xordania,
Líbano,  Turquía,  Iraq  e  o  Kurdistán  iraquí.  En 2016 a  cifra  de  refuxiados chegou a  5
millóns, un dos maiores éxodos da historia recente.


