
Quincena do 11 ao 24 de maio
3º ESO A-B-C  Tarefas de Ciencias Sociais.

Para responder, utilizade o libro.

3. A actividade agraria e os factores humanos

    3.1 Resposta as seguintes preguntas:

- de que depende á a actividade agraria?
- Como incide a presión demográfica na actividade agraria

   3.2  Definición de parellas de conceptos relacionados coa organización económica e 
social:

- Economía/agricultura de subsistencia.
- Economía/ agricultura de mercado.
- Propiedade da terra.
- Explotación da terra.
- Arrendamento 
- Parceria 

4. A paisaxe agraria e os seus elementos. Poboamento rural e parcelas.

4.1 define poboamento rural e realiza un esquema sinxelo dos diferentes tipos de 
poboamento rural.
4.2. Defina parcela e realiza un esquema sinxelo dos tipos de parcelas.

5. Os sistemas de cultivos.

- Definición de sistemas de cultivos.
- Elabora un esquema onde se explique: os sistemas de cultivo dependen de:



 Quincena  do 11 ao 24 de maio
Tarefas de Ciencias Sociais de 2º de flexible A-B

Ola de novo!!! Nesta quincena imos traballar co bloque de Xeografía 
Humana, que se corresponde con volumen II do libro de texto.

XEOGRAFÍA HUMANA. ESTUDO DA POBOACIÓN 

TEMA 7 : OS HABITANTES DO PLANETA 

Responde as seguintes preguntas:

- Cal é a poboación actual do planeta?
- Definición de poboación
- Por que catro temas principais se interesa a demografía ante o aumento da 

poboación mundial?
- Que países do mundo coñeces que teñan moita poboación? E algún que 

esté pouco poboado?
- Cita e localiza no mapa e escribe na libreta algúns dos países máis 

poboados do mundo:   (A) en que continente se atopan?; (B) que posición 
ocupa España?

Exemplo:

PAÍS Número de habitantes Continente 

China 1.336.049 millóns de habitantes ASIA

Brasil

Estados Unidos de América 

Indonesia

India 



A POBOACIÓN EN EUROPA.

- Como é a poboación europea na actualidade? (Características)
- Onde están situadas as zonas máis densamente poboadas?
- Onde están as zonas menos densamente poboadas  de Europa?
- Cal pode ser o futuro demográfico de Europa cara os vindeiros anos? 

* Para responder ás preguntas é necesario utilizar o libro de texto.


