
TEMA 10: A poboación española.  
 
ESQUEMA DA UNIDADE  
10.1. Dinámica da poboación.  
10.2. Os movementos naturais da poboación.  
10.3. Mobilidade espacial da poboación e debate sobre a inmigración.  
10.4. A estrutura demográfica: idade, sexo e actividade económica.  
10.5. Distribución espacial.  
 
TEMAS (pregunta teórica)  
• Movementos naturais da poboación. 
 - Natalidade, mortalidade e fecundidade no réxime demográfico actual.  
- Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación.  
 
• Mobilidade espacial da poboación.  
- O éxodo rural.  
- A inmigración.  
 
 
PRÁCTICOS  
- Calcular e analizar o índice sintético de fecundidade dun concello, provincia, etc.a 
partir dos datos do INE ou IGE.  
- Comentar e comparar pirámides de poboación.  
- Gráfica da evolución da poboación activa de España, Galicia, nos últimos 25 anos.  
- Gráfica da transición demográfica en España.  
- Gráfica ou estatísticas coa variable de xénero (actividade, estudos ... feminina).  
- Mapas das porcentaxes de inmigrantes por provincia ou CCAA.  
- Gráfica da emigración galega.  
- Mapas e gráficos de ocupación por sectores económicos.  
 
VOCABULARIO  
 
POBOACIÓN ACTIVA: Nela incluímos os cidadáns de máis de 16 anos (inclusive) que 

suministran man de obra para a produción de bens e servizos; nela incluímos a 

poboación activa ocupada (a que traballa) e a poboación activa desocupada (que está 

buscando traballo). 

ESPERANZA DE VIDA: Duración media da vida de cada individuo dun grupo. Calcúlase 

sumando os anos vividos polos individuos dese grupo e dividindo entre o número de 

individuos. 

RÉXIME DEMOGRÁFICO: Etapa da evolución da poboación caracterizada por unhas 

determinadas pautas referidas ás taxas de natalidade , mortaldade e crecemento 

natural. 

 



CENSO DE POBOACIÓN: Reconto individualizado da poboación dun país nun momento 

dado no que se recollen datos demográficos, económicos, sociais etc.; realízase cada 

dez anos (tódolos anos rematados en 1). 

SALDO MIGRATORIO:  Diferenza entre o número de INMIGRANTES (os que chegan) e 

EMIGRANTES (os que se van), pode ser positivo, se predominan os inmigrantes, ou 

negativo, se predominan os emigrantes. 

TAXA DE FECUNDIDADE: Calcúlase multiplicando o número de nacementos nun ano 

por mil e dividindo entre o número de mulleres en idade fértil (entre 15 e 49 anos). 

TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA: Período caracterizado por un acusado descenso das 

taxas de mortaldade debido ós avances hixiénicos, sanitarios e do nivel de vida dun 

país e un suave descenso, moito menor, das taxas de natalidade, como consecuencia o 

crecemento natural ou vexetativo (nacementos menos mortes) é moi forte. 

PADRÓN MUNICIPAL: Rexistra os veciños de cada termo municipal recollendo o 

mesmo tipo de datos que o censo; actualízase, electronicamente, o 1 de Xaneiro de 

cada ano. 

 


