
TAREFAS DE CIENCIAS SOCIAIS
2º ESO FLEXIBLE A-B

Últimas  tarefas do curso: do 8 ao 14 de xuño.

Ola de novo, seguimos con tema 8: As sociedades humanas e os fenómenos migratorios.

1. Que tipos de fluxos migratorios afectan a España?

2. A) Quen emigra fora de España na actualidade; b) emigran moito? De que sexo e 
idade? Que esperan atopar no novo país de recollida? A onde se dirixen?

TEMA 9 AS CIDADES , OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

1. Que se entende por cidade?

2. a) Que son as funcións urbanas?; b) que diferentes tipos de función pode ter unha 
cidade?

3. As paisaxes urbanas: explica de forma breve como son as cidades dos países ricos e 
as cidades dos países pobres.

4. Cita algunhas das grandes metrópoles mundiais que pasan de 20 millóns de 
habitantes (olla o mapa da páxina 243).

5. O espazo urbano español:
A. Cita a dúas grandes metrópoles nacionais (España)
B. Cita dúas metrópoles rexionais 
C. Cita dúas metrópoles subrexionais 
D. Cita dúas cidades medianas 
E. Cita dúas vilas e cidades comarcais (En Galicia)

6. Cales son os principais problemas das grandes cidades?

7. Que son as SMART CITIES?



CIENCIAS SOCIAIS 3º ESO A-B-C

Últimas tarefas do curso. Do 8 ao 14 de xuño. 
Respostas breves

2. As materias primas industriais 

A. Como se clasifican as materias primas en función da súa orixe?
B. Como se clasifican  a súa vez  as materias primas de orixe biolóxica?
C. De onde proceden as materias primas de orixe xeolóxico e onde se atopan?
D. Onde se concentra a producción de matérias primas? E o seu consumo?
E. Por que os países non industrializados son grandes exportadores de materias primas?
F. Por que os países non desenvolvidos importan grandes cantidades de materias 

primas?

3. As bases da actividade industrial. As enerxias tradicionais.

A. Como se clasifican as fontes de enerxía?
B. Por que as enerxias tradicionais son as máis usadas? Cita as enerxías  que pertencen 

a este grupo e explica que son as enerxías non renovables.
C. Que outra enerxía se inclúe neste grupo e por que se caracteriza?

4. As fontes de enerxía alternativas.

A. Nomea as principais fontes de enerxía alternativas 
B. Por que se denominan alternativas?
C. Como comenzou o seu desenvolvemento e a que foi debido?
D. Por que estas fontes son menos utilizadas?
E. Cales son as máis importantes?
F. Por que as enerxías renovables están consideradas enerxías limpas?


