
TAREFAS CIENCIAS SOCIAIS 
2º ESO FLEXIBLE A-B

Quincena do 25 de maio ao 7 de xuño.

Ola de Novo!!!! Seguimos traballando co tema de demografía. 
Aproveitando que xa están feitas as actividades da poboación mundial imos facer un 
exercicio práctico:

1. Tendes que comprar ou si non podedes, calcar o mapamundi do reparto de 
poboación no mundo que ven no libro, e nel por coloreades  de cor vermella as zonas 
máis poboadas do mundo e doutra cor, por exemplo amarela, as zonas menos 
poboadas. Tamen podedes situar as cidades con máis habitantes da Terra. (si se 
compra o mapamundi que sexa mapa político mudo).

2. Definir os conceptos clave:

- Demografía 
- Poboación absoluta
- Densidade de poboación 
- Natalidade 
- Mortalidade 
- Taxa de fertilidade 
- Avellentamento 
- Pirámide de poboación 
- Movementos vexetativos
- Explosión demográfica 

3. Observa o mapa da páxina 199 e explica cuáles son as zonas máis densamente 
poboadas de España e cales as zonas que teñen menor densidade de poboación 
(páxina 213 do libro cos resposta). Exemplo: 

- Zonas máis poboadas: Biscaia,Madrid,... (completar)
- Zonas máis despobadas: Xaén, Cidade Real,...(completar)

* Pódese facer o mapa.

TEMA 8  AS SOCIEDADES HUMANAS: OS FENÓMENOS MIGRATORIOS.

1. Definición de movementos migratorios
2. Cales son as causas dos movementos migratorios no mundo actual? Sinala as 

principais causas polas que as persoas emigran.
3. Por que se caracterizan as migracións de hoxe en día?



TAREFAS CIENCIAS SOCIAIS 
3º ESO A-B-C

Quincena do 25 de maio ao 7 de xuño.

6. A AGRICULTURA, OS SISTEMAS AGRARIOS TRADICIONAIS 

1. Explica en qué consiste a paisaxe agraria tradicional.
2. Como é a súa produción e a onde se destina?
3. En que espazo se practica?
4. Que tipos de agricultura se distinguen dentro das paisaxes  agrarias tradicionais?
5. Cita tres países de cada tipo de paisaxe agraria tradicional ( consultar páxina 129).
6. En que dous continentes ocupa mais superfície as paisaxes agrarias tradicionais?

7. A AGRICULTURA, OS SISTEMAS AGRARIOS AVANZADOS OU PAISAXES 
AGRARIOS EVOLUCIONADOS. Tamén chamada agricultura produtivista.

1. Sinala as características das paisaxes agrarias evolucionadas.
2. Onde se localiza?
3. Que tipo de cultivo predomina?
4. Como é a produción nestas zonas, en que se especializa e cara onde está orientada?
5. Como son as parcelas, inversión e man de obra.
6. Como son as parcelas da paisaxe agraria de plantación?
7. Que se cultiva nas paisaxes de plantación?
8. A quen pertencen habitualmente as plantacións?

8. Vocabulario 

Define: monocultivo; policultivo; gandería extensiva ; gandería intensiva.
Explica en que consiste a agricultura ecolóxica ou orgánica.

TEMA 7 
O SECTOR SECUNDARIO E OS ESPAZOS INDUSTRIAIS.

1. Definición de sector secundario.
2. Cales son as actividades económicas que engloba o sector secundario?
3. En que consiste a actividade industrial e que papel dsempeñarían nela as materias 

primas, as fontes de enerxía e os factores de producción?


