
TEMA 11 – As sociedades humanas. Os fenómenos migratorios 

                             Entrega límite 23 maio 

 

Os seres humanos vivimos en sociedade, existen e existiron modelos diversos de 

sociedades: a do paleolítico, neolítico, a sociedade escravista, a feudal, sociedade 

capitalista, a socialista-comunista,  etc. 

Na organización dunha sociedade hai diversos factores: o sistema político (nós estamos 

nun sistema de monarquía parlamentar) outros teñen repúblicas, pois non hai rei, 

(Francia, Portugal, USA, etc). A economía é outro factor (países de economía 

desenvolvida, outros de economía dependente dos países ricos, países de economía 

semifeudal, outros de economía  capitalista, socialista, etc), a cultura, a tecnoloxía, o 

xeito de pensar, os valores, etc, tamén mudan dunha sociedade a outra; por exemplo, 

hai sociedades moi machistas, e outras que avanzan cara a igualdade de xénero. 

Olla o mapa da pax 217 as grandes áreas culturais no mundo 

A EVOLUCIÓN DA SOCIEDADE HUMANA 

Podemos distinguir varias sociedades: 

SOCIEDADES TRADICIONAIS 

Son sociedades que existen en gran parte do mundo: Africa, lugares de América do Sur 

e Central, e parte de Asia. Nestas sociedades, a meirande parte da xente vive do 

traballo no campo, cultivan o necesario para vivir, en moitas ocasións con dificultades, 

pobremente. Practican unha agricultura de subsistencia, para sobrevivir. O sistema 

político é autoritario, e na familia o poder do pai non se discute, é a familia patriarcal. 

Teñen pouco desenvolvemento tecnolóxico e poucos bens de consumo. Exemplo: 

Senegal, Guatemala, Birmania, etc. Galiza, hai uns cantos decenios, na época dos vosos 

avós era así, a meirande parte da xente vivía no rural. 

SOCIEDADE MODERNAS E POSTMODERNAS 

 Nelas  hai moita industria, pouca xente traballa no rural, a meirande parte traballa no 

sector dos servizos, están moi tecnificadas, a burguesía e os grandes capitalistas son a 

clase dominante que controla o poder, aínda que se permite ao pobo participar en 

eleccións. Son sociedades urbanas, hai grandes cidades, e moito desenvolvemento das 

tecnoloxías e dos transportes. Estes países como USA, Francia, E.Español, China, non 

son moi xustos cos países do chamado 3º mundo, producen armas e guerras noutros 

países, e teñen empresas multinacionais que lle levan a riqueza dos países pobres. A 



mentalidade nestas sociedades está a superar o machismo e o patriarcado, pero aínda 

quédalles caminho por avanzar. 

A DIVERSIDADE DAS SOCIEDADES EUROPEA E ESPAÑOLA 

A sociedades europeas e a española pertencen a este modelo. Hai unha grande 

diversidade étnica pois  nas grandes ciudades como París, Londres, Madrid , etc, hai 

inmigrantes de todos os os rincóns do mundo. A sociedade é avellentada, poucos  

mozos, e moita poboación adulta; o campo está bastante despoboado e hai grandes 

cidades. Teñen un alto nivel de desenvolvemento que se mide polo PIB (Producto 

Interior Bruto) que indica o  nível de riqueza, disponen de moitos  bens de consumo 

(automóviles, tvs, computadores, etc) e servizos( bos hospitais, educación, servizos de 

ocio,  cultura, etc) 

AS MIGRACIÓNS HOXE 

Dende moi antigo os humanos migramos dun lugar a outro, así, dende África, no 

paleolítico, colonizamos o Planeta. Hoxe en día co avance dos transportes e a 

globalización a migración aumentou moito. 

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. 

OS EFECTOS DAS MIGRACIÓNS 

As migracións causan efectos diversos: 

Efectos económicos 

-Os inmigrantes aportan traballo e man de obra barata nos píses ricos, por exemplo en 

España fan traballos que moita xente do país non quere facer por pouco diñeiro. 

-Os inmigrantes mandan diñeiro aos seus países de orixe , ás súas familias pobres, iso 

beneficia ao país do que marcharon. Galiza foi un país de emigrantes , muit@s 

galeg@s foron a Suiza, Alemania, Francia e a países de América, e enviaban diñeiro ás 

súas familias. 

 

 



Efectos sociais. 

As migracións poden facer que os lugares se baleiren de xente moza. Por exemplo, en 

Galiza a xente xoven migrou do campo ás cidades ou ao extranxeiro, iso causou que o 

rural ficara envellecido, sen xente moza, con pouca natalidade, desertizado. 

Por outra banda, os países e lugares que reciben inmigrantes, se son países 

envellecidos como Europa, venlles ben xente xoven que chega doutros lugares e poden 

ter fillos, axudando a que non se avellente  a sociedade. 

Outra consecuencia das migracións é que algunas ciudades medran moito, fanse 

megacidades: Londdres, Tokio, Sao Paulo, etc, etc, con  xente que chegou do campo ou 

doutros países. 

Efectos culturais 

Ao chegar xentes doutras culturas as sociedades enriquécense, fanse máis diversas, 

aínda que ás veces, tamén, xurden reaccións contrarias como o racismo e a xenofobia, 

o odio aos de fora, causado por medo, iñorancia ou pola  propaganda dos partidos 

racistas. 

 

ESPAÑA E GALIZA. LUGARES DE EMIGRANTES E INMIGRANTES 

Xa comentamos antes que aquí temos as dúas situacións. 

País de emigrantes. De Galiza e do estado español, saíu moita xente que emigrou a 

outros lugares. Houbo unha migración interior, dentro do país, a xente foise do campo 

a vivir e traballar nas ciudades. Hai anos a sociedade era tradicional e a maioría da 

xente vivía no campo, coa sociedade moderna moita xente xoven marchou das aldeas, 

por exemplo de Ourense ou Lugo a ciudades como Vigo, Ferrol ,Madrid ou Barcelona, 

onde había traballo e mellor calidade de vida, ou iso pensaban. 

Migración exterior A xente migrou de España e Galiza por diferentes causas: políticas, 

fuxindo da guerra e do franquismo, e sobre todo, económicas.  No pasado século , 

moita xente foi traballar aos países ricos de Europa, ou a América: Arxentina, 

Venezuela, México, Uruguai, USA, etc- 

Neste século, outra vez, moita mocidade galega, ben preparada, con estudos, tivo que 

emigrar a países de Europa, USA, Dubai, China, etc. É un gran problema, pois perdemos 

xente xoven, avellentase o país, e perdemos cerebros, xente estudadada. 

 

ESTE RESUMO CÓMPRE COMPLEMENTALO COA LECTURA DO LIBRO DE TEXTO 



 

PREGUNTAS 

1-Enumera os factores que caracterizan unha determinada sociedade. 

2-Cita características da sociedades tradicionais. 

3-Cita lugares onde pervive a sociedade tradicional. 

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

 

5- Nós en que área nos atopamos? 

 

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

está) 

 

7- Cita e comenta brevemente as causas das migracións. 

 

8-Que tres tipos de efectos teñen as migracións? 

 

 

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

 

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

inmigrantes ao mesmo tempo. 

 

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

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

 

12- Explica a diferenza entre migración interior e migración exterior 

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



 

 

 

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

que lugares van principalmente? 

 

 

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: 

 

 

-Consecuencias para a Galiza en relación co avellentamento … 

 

 

 


