
TEMA 10 - A POBOACIÓN NO ESTADO ESPAÑOL -Entrega límite 9 maio 

Se comparamos con outros estados de Europa como Francia, Italia, Holanda, etc, o 

E.Español non está moi densamente poboado, pero, como os habitantes se reparten 

polo territorio de xeito desigual hai áreas moi poboadas como son as zonas de costa, e 

áreas con pouca densidade de poboación  como acontece no interior , agás Madrid. 

A pirámide de poboación española, é parecida á dos países desenvolvidos: temos 

moitos ancancians, e moita poboación adulta e poucos nenos, isto é un problema cara 

ao futuro, pois será unha pooación avellentada. Precísánse políticas demográficas que 

animen á xente xoven a ter fillos, non é doado, problemas de paro, carestía de 

vivenda, cambios na mentalidade das mulleres e da sociedade que non queren ser 

simples reprodutoras  fai que a taxa de fecundidade, de fillos por muller sexa moi 

baixa.  Tamén necesitamos de inmigrantes xovens que veñan  traballar, temos , pois, o 

problema dunha poboación avellentada. 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA 

-O territorio divídese en 50 provincias, incluídas as illas Canarias e Baleares. Cada 

provincia ten unha capital. 

- o territorio repártese en 17 comunidades autónomas. Algunhas comunidades teñen 

varias provincias, como a galega que ten catro, outras veces pode unha comunidade 

ter só unha provincia, como Asturias, ou Cantabria. 

-Además hai dúas ciudades autónomas en África: Ceuta e Melilla. 

O VOLUME DA POBOACIÓN ESPAÑOLA 

Hai 47 millóns de habitantes, segundo recolle o INE ( Instituto Nacional de Estatística). 

Para estudar a poboación existen o censo, o padrón municipal, e os rexistros civís  (ver 

pax 196) 

A DISTRIBUCIÓN ACTUAL DA POBOACIÓN ESPAÑOLA 

A breve perspectiva histórica, non estudar 

As comunidades autónomas mais poboadas son Andalucía, Cataluña, Comunidade de 

Madrid, Comunidade Valenciana. Teñen o 60% da poboación do estado. 

No interior , fora da costa, hai provincias pouco poboadas: Soria, Teruel, Cuenca, 

Cáceres, Lugo, Ourense. A excepción é Madrid, a capital, está no centro da península e 

moi poboada. 

 



ESTRUCTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA 

É preciso que leas este resumo co libro diante e vexas a pirámide de poboación 

española da páxina 200.  

Na base da pirámide, estreita, poucos nenos, no medio , no tronco, moita poboación 

adulta, e no cumio bastante xente anciá, máis mulleres que homes, pois elas levaban 

unha vida máis saudábel, non fumaban nen bebían alcohol, etc, por iso, ao vivir máis 

anos,hai máis mulleres anciás ca homes. A pirámide é bulbosa, poboación envellecida. 

ESTRUTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA 

A poboación activa, en idade de traballar, é o 60% do total da poboación. 

Da povoación activa, o 70% traballa no sector terciario, nos servizoa( comercio, ocio, 

educación, sanidade, banca, oficinas, etc) 

No sector secundario (Industria, fábricas) traballa o 20% da poboación activa. 

No sector primario(agricultura, pesca e minas) o 6 %. 

España ten altas taxas de paro, de xente que non atopa traballo, sobre todo entre 

axente moza, e o traballo está a ser cada vez máis precario e pior pagado. Ver mapa de 

taxa de paro páxina 201 

Páxinas 202-203 non estudar 

POBOAMENTO RURAL E POBOAMENTO URBANO 

O poboamento pode ser rural ou urbano. 

-Poboamento rural- No campo, no rural , o poboamento pode ser Illado ( por exemplo 

onde hai unha granxa ou explotación que lembre un “rancho americano “ , pode ser 

disperso(como en Galiza) ou concentrado (como en Andalucía ou lugares onde non hai 

auga e as casas concéntranse todas onde haxa auga). 

-Poboamento urbano. No estado temos ciudades medianas entre 50.000 e 200000 

habitantes, e grandes ciudades de máis de 200000 mil habitantes. As ciudades máis 

grandes son Madrid, Barcelona Valencia, Sevilla, Bilbao, e na Galiza, só dúas ,Vigo e 

Coruña, teñen máis de 250000 habitantes. 

Páxinas 206 en diante non estudar, aprender este resume : 

Despoboamento nas zonas rurais 

As zonas rurais, afastadas da costa, sufriron dende hai décadas un despoboamento, 

unéxodo que levou a moita xente a migrar do campo ás ciudades ou a outros países , 

buscando unha vida que pensaban sería de maior confort e calidade. Iso creou un 



problema, grandes zonas da Galiza , no interior sas provincias de Ourense ou Lugo 

están moi pouco poboadas, e case non hai rapaces, e sí xente de idade avanzada, o 

mesmo acontece na Meseta, nas provincias de Soria, Teruel, etc. 

Por que se abandonan as zonas rurais. Causas 

Económicas. No rural é difícil atopar traballo.O traballo no campo non dá grandes 

beneficios, e hay poucas industrias, 

Políticas. Non se toman medidas dende os gobernos para axudar a xente do campo e 

que non emigre a outros lugares. 

Sociais. A xente marcha do campo buscando nas ciudades servizos que no rural non 

hai: Institutos , lugares de ocio, vivendas máis asequibles, etc 

Todo isto trae como consecuencia a desertización do campo a ausencia de mocidade e 

o avellentamento da poboación. 

Que alternativas hai? Que teñen que facer os gobernos para que o rural non fique 

valeiro? 

Teñen que apoiar políticas de establecemento de industrias e servizos no rural (por 

exemplo acceso a internet) valorizar o traballo dos campesiños e gandeiros, 

pagandolles polos seus productos un prezo xusto ( por exemplo o leite, que non se 

paga por parte das grandes superficies comerciais un prezo rentábel ao produtor), 

apoiar á xente moza para que se asenté no rural facilitando accesos a garderías, 

colexios, traballo, vivenda, etc. 

 

 

PREGUNTAS 

1-CALES SON AS ÁREAS MÁIS DÉNSAMENTE POBOADAS DO ESTADO? 

 

2-CAL É A POBOACIÓN DE ESPAÑA SEGUNDO O INE ? 

 

3-QUE É O INE? 

 

4-CANTAS PROVINCIAS TEN O ESTADO ESPAÑOL? 



5 CANTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS HAI NO ESTADO? 

 

 

6-CALES SON AS PROVINCIAS GALEGAS? CAL É A CAPITAL DE GALIZA? 

 

7-CITA AS PRINCIPAIS CIDADES ESPAÑOLAS POLO SEU NÚMERO DE HABITANTES. 

 

 

8- CALES SON AS PRINCIPAIS CIDADES GALEGAS? 

 

 

9- CAL É A CIDADE MÁIS GRANDE DE GALIZA? CAL É A CAPITAL DA PROVINCIA NA 

QUE SE ATOPA? 

 

 

10-OLLA A PIRÁMIDE DE POBOACIÓN DE ESPAÑA NA PÁXINA 200 E COMÉNTAA. 

 

 

11- COMO SE REPARTEN OS TRES SECTORES DA POBOACIÓN ACTIVA? 

 

 

12- EU SON MESTRE, A QUE SECTOR ECONÓMICO DA POBOACIÓN ACTIVA 

PERTENZO? 

 

 

13- QUE TIPOS DE POBOAMENTO PODE HABER NO RURAL? 

 



14- POR QUE SE ABANDONAN AS ZONAS RURAIS? CAUSAS DO DESPOBOAMENTO 

RURAL. 

 

 

15- COMO É O CRECEMENTO VEXETATIVO DA POBOACIÓN GALEGA? POSITIVO OU 

NEGATIVO. 

 

16 – OLLA O MAPA DAS PROVINCIAS E COMUNIDADES AUTÓNOMAS DA PÁXINA 195 

DO LIBRO E CITA A CAPITAL DAS SEGUINTES COMUNIDADES: 

 

GALIZA 

 

CATALUÑA 

 

ANDALUCÍA 

 

CASTELA LEON 

 

EXTREMADURA 

 

ILLAS BALEARES 

 


