
       TEMA 12 – As cidades, os procesos de urbanización   

                                               DATA ENTREGA  7 XUÑO 

       RESUMO DO TEMA 

Para aprenderes  este tema, vas lendo o resumo e ollando as ilustracións das páxinas do libro. 

Podes completar a aprendizaxe do tema lendo no libro, e o seu resumo ao final do tema. 

QUE SE ENTENDE POR CIDADE ? 

POBOAMENTO RURAL E POBOAMENTO URBANO 

-O poboamento rural é o que se dá en pequenos asentamentos en aldeas concentradas ou 

dispersas, e en pequeñas vilas. O sector primario, a agricultura e a gandeiría é o principal. 

-Poboamento urbano. Son asentamentos de maior tamaño, aos que chamamos cidades. 

Os setores de actividade principais nas cidades son o secundario industria) e terciario 

(servizos). 

Para establecer que é e que non é cidade tense en conta o número de habitantes, e cambia 

dun país a outro. No estado Español, cidade é o núcleo de xente que pasa de 10000 

habitantes, mais, en países moi poboados como China con enormes cidades chamadas 

megalópolis, de millons de habitantes, alí Redondela, non sería unha cidade. 

MORFOLOXÍA URBANA (importante ollar as imaxes da pax 238 para entender ) 

A morfoloxía urbana é a forma que ten a cidade e que se olla no seu plano, na trama das súas 

rúas. 

Estuda isto fixándote nos planos da pax  238. 

-Trama urbana irregular. Nela as rúas son estreitas, forman un labirinto desordenado pois non 

foron planificadas ao facelas, adoitan ter  casas e rúas de pedra : son os cascos históricos das 

cidades europeias. Por exemplo, a zona vella de Pontevedra. Redondela tamén ten un 

pequeño casco histrórico. 

-Trama urbana ortogonal, en cuadrícula ou reticular. Este plano da cidade indica que foi 

planificado, con rúas rectas que corren paralelas e se cortan en ángulo recto, danse en cidades 

máis modernas como Nova Yorque, ou en cidades antigas onde a cidade medrou fora do casco 

antigo, planificando as rúas de maneira máis ordenada, exemplo, Barcelona. Ver imaxe pax 

238. 

Trama urbana radial ou radiocéntrica. Ten forma de tea de araña. Hai un centro como unha 

gran rotonda e dela saen grandes avenidas como os radios dunha roda de bicicleta. Exemplo, a 

parte de Paris onde está o arco de triunfo. Ver imaxe pax 238. 

Hai cidades que poden ter dous ou tres destes planos a un tempo; casco vello ou histórico, 

ensanche ben planificado, etc. 



Ao ver o plano dunha cidade podemos ollar o centro histórico, o ensanche planificado, e os 

barrios periféricos. 

AS FUNCIÓNS URBANAS 

Son as atividadades que se desenvolven nelas, para o que “serven” esas cidades. 

Función residencial As cidades son en primeiro lugar, lugares onde residen persoas. 

Función industrial. Hai cidades nas que se sitúan industrias, exemplo, Vigo coa fábrica Citroen 

onde traballan milleiros de persoas. Hai anos as fábricas estaban dentro das cidades, pero 

pouco a pouco fóronse poñendo fóra, en polígonos industriais, pois son molestas e 

contaminantes. 

Función comercial e financieira.  Nas cidades existe grande atividade comercial, para ir mercar 

a xente vai ao centro da cidade ou ás grandes superficies ou áreas comerciais. Exemplo, 

Redondela ten comercios de distintas castes, ou Vigo onde hai grandes establecementos 

comerciais, que tod@s coñecedes. Tamén hai bancos ou en grandes cidades as bolsas de 

valores: Nova Yorke, Londres, Madrid, etc 

Función política. As cidades poden ser centros do poder político e administrativo. Exemplo, 

Santiago é a capital política de Galiza, Pontevedra e a capital administrativa da provincia, ou 

Madrid é a capital do estado. Bruxelas é capital política ou centro de poder de Europa. 

Función relixiosa. Hai cidades que destacan por ser centros dunha relixión. Exemplos: 

Santiago, Roma, A Meca, Fátima, etc 

Función turística e de ocio. Todas as cidades teñen lugares de ocio: cines, cafeterías, pubs , 

etc, pero hai cidades especializadas en ocio ou turismo. Pensemos en lugares de praia como 

Sanxenxo, Benidorm, Cancún, ou lugares de ocio ben coñecidos como Las Vegas. 

A maioría das cidades teñen varias destas funcions. Exemplo, Santiago ten función 

residencial, relixiosa, comercial, cultural, estudantil universitaria, e tamén é centro de poder 

político e administrativo, ao ser a capital da Galiza. 

TIPOLOXÍA E XERARQUÍA MUNDIAL DAS CIDADES 

Hai cidades ben diferentes , unhas son antigas con casco histórico como as de Europa: París, 

Londres, Santiago, etc. Outras, por exemplo en EEUU, non teñen casco histórico pois son moi 

recentes, e no centro teñen en vez de antigas catedrais, grandes rañaceus. 

Dentro das cidades ou metrópolis compre distinguir polo seu tamaño e función: 

-Metrópolis mundiais. Son as grandes cidades do mundo, centros de poder político e 

económico: Nova Yorque, Beijing, Londres, Moscova, etc 

-Metrópolis nacionais – Son importantes dentro dun estado: Madrid, Barcelona, Valencia. 

-Metrópolis rexionais- Son cidades importantes dentro dunha rexión económica ou área 

concreta: Porto, Vigo, Munich. 



Cidades medianas ou pequenas: Pontevedra, Redondela, Lugo, Cádiz, etc. 

Olla no mapa as grandes cidades do mundo.Pax 243 

AS PAISAXES  URBANAS 

As cidades dos países ricos. Nós vivimos no mundo rico, as grandes cidades europeas adoitan 

ter un casco histórico, con rúas antigas, catedral, edificios da Idade Media, etc, logo está o 

centro da cidade onde están as tendas e comercios mais luxosos, a zona onde vive a xente de 

clase media-alta, os ensanches, onde a cidade se planificou e urbanizou e ten bos servizos, xa 

na periferia os barrios onde vive xente de clase máis humilde, clase traballadora, son barrios 

peor dotados de servizos, de xente que vai traballar ás fábricas ou ao centro da cidade e volta 

ás aforas pola noite ás chamadas cidades ou barrios dormitorio. Tamén hai zonas pobres nas 

cidades europeas, e por fóra, polígonos industriais. 

As grandes cidades de USA e países desenvolvidos de Asia, non teñen un centro histórico tan 

ben definido como as de Europa, teñen no centro rañaceos, e , tamén, maior desigualdade 

social con barrios de xente pobre. 

En xeral, as cidades do mundo rico, non están tan contaminadas e teñen mellores servizos. 

Cidades dos países pobres. Teñen moitos problemas de hixiene e sanidade, barrios onde vive 

moita xente en chabolas, son as favelas de América do Sur, de Africa, etc. Nelas non funciona 

ben o sistema de depuración de augas, de alcantarillado, os servizos de limpeza, non hai bos 

parques e zonas verdes, e pode haber moita inseguridade e delincuencia. Exemplo. Rio de 

Xaneiro, Nairobi, Calcuta, etc. 

O ESPAZO URBANO ESPAÑOL 

No Estado Español, hai diferentes tipos de cidades, unha xerarquía delas segundo o seu 

tamaño, etc: 

-Metrópoles nacionais: Madrid e Barcelona, pois teñen cada unha delas varios millóns de 

habitantes. 

-Metrópoles rexionais: son cidades de entre 500,000 e 1,500000 habitantes, son grandes 

cidades , aínda que non tan importantes como Madrid ou Barcelona, exemplo: Valencia, 

Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Málaga. 

-Metrópoles subrexionais. Entre 200000 e 500000habitantes Son cidades dun tamaño medio, 

importantes na zona onde están.Exemplo Vigo, Coruña, Murcia. 

-Cidades medianas .Son as de entre 50000 a 200000 habitantes. Exemplo Pontevedra, 

Ourense, Cádiz, etcSon importantes na súa comarca. 

-Vilas e cidades comarcais . Entre 10000 e 50000 habitantes, son pequenas cidades como 

Redondela, Vilagarcía, Cangas.  

A problemática das cidades españolas é variada, o principal, a carestía da vivenda, a 

contaminación nalgunhas delas, etc. 



AS SMART CITIES 

O concepto de Smart city, ou cidade intelixente, pódelo entender ollando a ilustración na pax 

251. 

Son cidades pensadas para o disfrute da xente. Con espazos verdes, poucos coches 

contaminantes, uso das bicicletas e do transporte público con enerxías limpas, pouca 

contaminación, etc, cidades, en definitiva , humanizadas, ao servizo dfas persoas. 

OS PROBLEMAS DAS GRANDES CIDADES 

Dependen estes problemas de si a cidade está nun país rico ou pobre. Algúns problemas son 

estes: 

- Problemas de tipo social : barrios de xente rica e barrios de xente pobre, moita 

desigualdade social, delincuencia, paro,  marxinación . Olla a imaxen da pax 252 de Sao 

Paulo em Brasil, como un muro separa o barrio dos ricos, do barrio da xente pobre. 

- Problemas de tipo ambiental: contaminación atmosférica,  contaminación acústica 

polo ruído, a contaminación por lixo nas rúas, no río, ou na beira do mar na cidade, e , 

tamen,a  escaseza de áreas verdes e parques para o lecer. 

-  

-  

 

PREGUNTAS 

1-QUE CARACTERÍSTICAS TEÑEN O POBOAMENTO RURAL E O POBOAMENTO URBANO? 

 

 

 

 

 

2- CITA OS TIPOS DE TRAMA OU PLANO URBANO. 

 

CAL É A TRAMA URBANA DO CASCO VELLO DE PONTEVEDRA OU DE VIGO, OU DE 

CALQUERA CIDADE ANTIGA? 

 

3- CITA NUNHA LISTAXE AS FUNCIÓNS URBANAS PRINCIPAIS. 

 



4- QUE FUNCIÓNS URBANAS DESTACAN EN VIGO? 

 

EN SANXENXO? 

 

EN SANTIAGO? 

 

5-CITA ALGUNHAS DAS GRANDES METRÓPOLES MUNDIAIS QUE PASAN DE 20 MILLÓNS 

DE HABITANTES. (OLLA O MAPA NA PAX 243). 

 

 

 

 

6-COMO SON AS CIDADES DOS PAÍSES POBRES? 

 

7- CALES SON AS CIDADES MÁIS GRANDES DO E. ESPAÑOL? 

 

8-QUE SIGNIFICA O CONCEPTO DE SMART CITY. É PROPIO DE PAÍS RICO OU DE PAÍS 

POBRE? 

 

 

9- CITA ALGÚNS DOS PROBLEMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS DAS CIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


