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      RESPOSTAS ÁS PREGUNTAS TEMA 11 

1-Enumera os factores que caracterizan unha determinada sociedade. 

O sistema político, do desenvolvemento económico, a cultura, a tecnoloxía, a 

mentalidade, o xeito de pensar , os valores mais ou menos patriarcais, etc.  

 

2-Cita características da sociedades tradicionais. 

A meirande parte da xente vive no rural 

Practícase unha agricultura pouco mecanizada, de autoconsumo ou subsistencia. 

Pode haber grandes plantacións dun determinado produto: café, algodón, aceite de 

palma, pero a súa explotación e beneficio está en mans de multinacionais 

extranxeiras que sacan fóra a riqueza . 

Pouco desenvolvemento tecnolóxico e económico. 

Sociedade patriarcal e machista con gran influencia da relixión. 

Reximes políticos autoritarios, pouco respeito aos direitos humanos. 

3-Cita lugares onde pervive a sociedade tradicional. 

Grande parte de África, Centroamérica, zonas do Sur de América, países andinos, e 

parte de Asia:Birmania, Nepal, Laos, etc. 

4-Olla o mapa  da pax 217 e cita as grandes áreas culturais do mundo. 

América do Norte, América Central e do Sur, Europa Occidental, Europa do Leste, 

Norte de África e Próximo Oriente, África Subsahariana,  Rusia, Asia Central, Asia do 

Sur, Asia do Leste, Sueste Asiático, Australia-Nova Zelanda, Xapón 

5- Nós en que área nos atopamos? 

Europa Occidental 

 

 



6- Senegal en que área se atopa? (Buscar Senegal nun mapa se non sabedes onde 

está) 

África Subsahariana 

 

7- Cita e comenta brevemente as causas das migracións. 

Económicas. A xente migra buscando unha vida mellor, fuxindo de lugares onde hai 

pobreza, falta de traballo, etc. 

Sociais e políticas. Causadas por guerras, persecucións por ideas, relixión, etc. Son os 

migrantes refuxiado-as. 

Naturais. Causadas por desastres: furacáns, secas e malas colleitas, terremotos, etc. 

 

8-Que tres tipos de efectos teñen as migracións? 

Sociais e demográficos: privan de xente moza os lugares de onde marchan, e 

enriquecen os países envellecidos que precisan de mocidade. 

-Culturais: As sociedades fanse multiculturais, enriquécense co aporte da xente que 

chega de diferentes lugares. 

Xenofobia: Ás veces xurde rexeitamento da poboación contra o inmigrante por 

prexuizos , iñorancia, ou demagoxía de partidos políticos racistas. 

Económicas : Os inmigrantes poden enriquecer o país aonde chegan, fan traballos 

por salarios baixos.Tamén poden enriquecer os países de orixe ,ao mandar os 

emigrantes diñeiro ao seu país, ás súas familias. 

 

9- Que é a xenofobia? Por que se produce? 

Odio ou rexeitamento á xente de fora, aos inmigrantes, xurde por medo, prexuizos , 

iñorancia, ou demagoxía dos partidos políticos racista. 

 

10- Explica por que podemos dicir  que Galiza é un país de emigrantes e de 

inmigrantes ao mesmo tempo. 

Porque de Galiza emigrou moita xente no pasado século, e neste ,tamén, de xente 

moza pola crise. 



Ao mesmo tempo, Galiza ,no presente século, recibe inmigrantes doutros países. 

 

11- Non é preciso citar nomes. Coñeces compañeiros e compañeiras inmigrantes no 

instituto? Tes prexuizos ou ideas  xenófobas contra el@s? por que ? 

No instituto temos compañeir@s doutros países. Non debemos ter ningún prexuizo 

racista, todos somos persoas, @s compañeir@s que veñen de fóra poden aportar 

moitas cousas  da súa cultura: gastronomía, experiencias, hábitos, linguas, etc. 

12- Explica a diferenza entre migración interior e migración exterior. 

A interior é a que se dá dentro do propio país, por exemplo, alguén que migra de 

vivir nunha aldea a vivir en Vigo. 

A exterior é quen migra a outro país, por exemplo, de Redondela a Alemaña. 

13- A que países emigraron os galegos no século XX? 

-America : Arxentina, Uruguai, Cuba, Brasil, Venezuela, México, USA, etc 

-Europa:Francia, Alemaña, Holanda, Suiza, etc. 

 

 

14- Existe hoxe migración de galegos e galegas que van traballar ao extranxeiro? A 

que lugares van principalmente? 

Sí, aos países Europeos citados, e a outros como China, Emiratos Árabes, etc 

 

15- Que consecuencias demográficas ten que a xente moza migre do rural  ou das 

ciudades galegas  ás cidades ou a outros países?  

-Consecuencias para o rural: Despoboamento e abandono do campo, avellentamento 

da poboación 

 

-Consecuencias para a Galiza en relación co avellentamento … 

Desertización sobre todo do interior do país, avellentamento da poboación, 

problemas sociais e económicos vencellados a isto, créase un círculo vicioso: cada 

vez menos natalidade, creecemento vexetativo negativo… 



 

 

 


