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1. Secuencia de actividades e contidos 

1.1 Demografía 

É a ciencia que estuda a poboación ou conxuntos de persoas.  

� Poboación absoluta: é o número total de habitantes dun lugar ou zona.  

� Densidade de poboación ou poboación relativa: número de habitantes por quilómetro 
cadrado, que varía duns países a outros e das zonas rurais ás urbanas.  

� Índice de natalidade: número de nacementos por cada 1.000 habitantes. 

� Índice de mortalidade: número de defuncións por cada 1.000 habitantes.  

� Crecemento vexetativo: o aumento ou diminución dunha poboación veñen dados pola 
diferenza entre natalidade e mortalidade; o aumento chámase crecemento vexetativo. 

� Esperanza de vida: é a media de anos de vida dunha xeración nun país ou rexión. 

Distribución da poboación 

Dos máis de 7.000 millóns de habitantes que poboan o noso planeta, preto do 90 % vive 
no hemisferio norte. O clima, o relevo, a agricultura, as explotacións mineiras ou as insta-
lacións industriais determinan e explican a concentración de poboación en épocas especí-
ficas. A poboación distribúese moi desigualmente: 

� Hai lugares moi poboados: Asia, que concentra o 60 % da poboación mundial, onde 
destacan a China e a India; Europa e a costa Atlántica de América do Norte.  

� Outras zonas, pola contra, son verdadeiros baleiros demográficos: zonas frías próximas 
aos polos; zonas desérticas, como o Sáhara, Arabia, Kalahari…; e rexións cálidas hú-
midas próximas ao ecuador, como as cuncas do Congo e do Amazonas. 

 

Densidade de poboación no mundo 

 



 

Páxina 4 de 56 

 

 
 

 

Distribución da poboación en Europa (Europa ten máis de 700 millóns de habitantes). 
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Evolución da poboación mundial 

Nos últimos anos triplicouse a poboación. 

Poboación rural e urbana 

Ata hai pouco tempo, a maioría das persoas vivía en aldeas e vilas, dedicábase principal-
mente á agricultura, á gandaría e á pesca. Modernamente, como consecuencia do gran de-
senvolvemento industrial e comercial, a poboación tende a agruparse nas cidades. 

Nas rexións de clima húmido predominan as vivendas illadas ou agrupadas en peque-
nas aldeas. Pola contra, nas rexións secas as vivendas forman núcleos máis ou menos 
grandes, chamados vilas.  

Factores determinantes da estrutura da poboación 

� Natalidade. Expresa o número total de nenos e nenas que nacen nun lugar durante un 
ano. A natalidade analízase a través da taxa de natalidade e da taxa de fecundidade: 

– Taxa de natalidade (TN): relaciona o número de nacementos por cada mil habitan-
tes coa poboación dun territorio. 
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TN = Nenos e nenas que naceron nun ano x 1.000 

Poboación total 

– Taxa de fecundidade (TF): relaciona o número de nacementos por cada 1.000 habi-
tantes coa poboación feminina en idade fértil (de 15 a 49 anos). 

TF = Nenos e nenas que naceron nun ano x 1.000 

Mulleres (15 a 49 anos) 

A taxa de fecundidade coa que a poboación asegura a substitución xeracional é de 
aproximadamente 2,1 fillos por muller, valor coñecido por índice de reposición. 

Índice de reposición 

���� África 6,4 ���� Asia oriental 2,3 

���� Sur de Asia 4,6 ���� Europa 2,9 

���� América latina 4,1 ���� América do Norte 1,8 

A taxa de fecundidade varía moito dunhas áreas a outras do planeta.  

 

Taxa de natalidade no mundo 

 
 

� Mortalidade: indica o número de persoas que morren nun lugar durante un ano. A 
mortalidade analízase a través da taxa de mortalidade e da taxa de mortalidade infantil: 

– Taxa de mortalidade: número de persoas falecidas por cada 1.000 habitantes respec-
to da poboación total dun lugar. 

– Taxa de mortalidade infantil: relaciona o número de nenos e nenas falecidos antes 
de cumprir o ano, por cada 1.000 habitantes, co total de nados vivos nun territorio. 

Niveis de mortalidade 

TM alta: 
Máis do 25 ‰ 

TM media: 
Entre o 15 ‰ e o 24,9 ‰ 

TM baixa: 
Menos do 14,9 ‰ 
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TM = Número de falecidos/as menores dun ano x 1.000 

Número de nacidos/as vivos no ano 

As taxas de mortalidade descenderon en moitos países por: 

– Mellora dos niveis nutricionais da poboación. 

– Hixiene persoal. 

– Instalación de redes de sumidoiros e de auga potable. 

– Campañas de desinfección. 

Con todo, segue habendo diferenzas considerables entre os países. Estas diferenzas 
exprésanse co índice de esperanza media de vida, que é o número de anos que se es-
pera que viva un bebé.  

O progresivo aumento dos índices de natalidade e mortalidade e a prolongación da 
esperanza de vida avellentan a poboación. Os países subdesenvolvidos teñen poboa-
ción nova; os desenvolvidos, poboación vella. 

Un factor de avellentamento da poboación é o descenso da natalidade: 

– Se diminúe o número de fillos, descende a proporción de nenos na base da pirá-
mide de idades.  

– Se os progresos sanitarios e económicos fan baixar a mortalidade, aumenta a pro-
porción de persoas maiores.  

Esperanza media de vida 

���� Rexións desenvolvidas 73,1 anos 

���� Rexións subdesenvolvidas 56,6 anos 

���� Total mundial 58,9 anos 

 
 

���� 
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Os adiantos da medicina favorecen o incremento da poboación. Con todo, nos países subdesenvolvidos o cre-
cemento demográfico é moi superior ao crecemento económico, polo que cos mesmos recursos hai que atender 
unha poboación cada vez máis numerosa.  
Nos países subdesenvolvidos ou en vías de desenvolvemento, a poboación ten ritmo alto de crecemento. Este 
incremento da poboación non crea problemas graves en áreas con espazos sen explotar, como ocorre en Aus-
tralia, pero noutras rexións este incremento pode xerar serios problemas socioeconómicos, como na India. 
Nos países industrializados, como os de Europa occidental ou Xapón, a densidade de poboación é elevada, pe-
ro baixo o índice de natalidade, o que supón un ritmo baixo de crecemento. 

 
 
 

Actividades propostas 

S1. Defina: demografía, poboación absoluta, poboación relativa, esperanza de vida, 
índice de mortalidade, índice de natalidade e crecemento vexetativo.  

S2. Densidade de poboación. Observe o mapa de densidade de poboación no mun-
do. Sinale no mapa mudo da páxina seguinte as grandes zonas de concentra-
ción da poboación e os grandes baleiros demográficos. 
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S3. Cálculo demográfico. Observe e repase o cadro: 

���� Crecemento natural ou vexetativo = taxa de natalidade - taxa de mortalidade (pode ser positivo ou negativo). 

���� Taxa de natalidade (TN) = Persoas nadas nun ano x 1000 
 Poboación total 

���� Taxa de fecundidade (TF) = Persoas nadas nun ano x 1000 
   Mulleres (15-49 anos) 

���� Taxa de mortalidade (TM) = Persoas falecidas nun ano x 1000 
   Poboación total 

���� Taxa de mortalidade infantil (TMI) = Persoas falecidas menores dun ano x 1000 
   Total de persoas nadas 

Cos datos seguintes, determine as taxas de natalidade e de mortalidade e o crece-
mento vexetativo de cada rexión nun ano: 

Rexións 
Poboación en 

millóns 
Persoas 
nacidas 

Persoas 
falecidas 

Taxa de 
natalidade 

Taxa de 
mortalidade 

Crecemento 
vexetativo 

���� África 840 31.920.000 11.760.000    

���� Asia 3.766 75.320.000 26.362.000    

���� América Norte 319 4.461.538 2.868.132    

���� Iberoamérica 531 12.213.000 3.186.000    

���� Oceanía 32 576. 000 224.000    

���� Europa 728 8.008.000 7.280.000    

 

Cálculo taxa natalidade Cálculo taxa mortalidade Crecemento vexetativo 

31.920.000 
                    X 1000 = 38‰ 
840.000.000 

11.760.000 
                       X 1000 = 14‰ 
840.000.000 

38‰ - 14‰ = 24‰ 

S4. Onde vive o 90% da poboación mundial? Que porcentaxe vive en Asia? 
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1.1.1 Teorías demográficas e crecemento da poboación 

A maioría das teorías demográficas defendían as vantaxes do aumento da poboación. 
Malthus é o primeiro autor que, na súa obra Ensaio sobre a poboación (1798), expón a te-
oría de que a poboación do mundo medra xeometricamente, entanto que os alimentos e os 
outros recursos o fan aritmeticamente. Propoñía adoptar medidas para evitalo, como retar-
dar a idade de formación de parella. Outros demógrafos seguiron as súas teorías. 

Desde o Paleolítico a poboación medrou de xeito flutuante, debido ás crises de subsis-
tencia e ás epidemias cíclicas. Coa revolución industrial produciuse un cambio de tenden-
cia: as taxas de mortalidade descenderon polas melloras hixiénicas e sanitarias e na ali-
mentación, e as taxas de natalidade tardaron máis en decrecer. Entre 1900 e 1950 conti-
nuou o aumento da poboación, que adquire características explosivas a partir de 1950. 

A explosión demográfica trae consigo problemas alimentarios, educativos e de vivenda, 
escaseza de recursos e contaminación. Este fenómeno agudízase nos países menos desen-
volvidos, onde a pobreza agrava os problemas do crecemento da poboación. Así, podemos 
establecer dúas zonas: 

� Norte (Europa occidental, América do norte, Xapón e Australia): un mundo desenvol-
vido e rico, cunha taxa de crecemento vexetativo media ou baixa, alta esperanza de vi-
da e nivel económico alto. É o Primeiro Mundo. 

� Sur (Latinoamérica, África, sur de Asia): mundo non desenvolvido, pobre, con altas 
taxas de natalidade, alto crecemento vexetativo, esperanza de vida moi reducida e cali-
dade de vida moi baixa. É o Terceiro Mundo. 

Nos países do Sur, os escasos recursos, o considerable aumento demográfico e as grandes 
diferenzas sociais provocan a miseria e a fame das xentes máis pobres.  

Unha mellor distribución da riqueza, con explotación de zonas baldeiras, e a busca de 
novos recursos poderían paliar esta situación.  

A opulencia dos países máis ricos contrasta coa miseria dos máis pobres. Acurtar esas 
diferenzas é tarefa de todos.  

 

Evolución da poboación mundial 
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As pirámides de poboación 

A pirámide de poboación, ou pirámide de idades, é a representación gráfica da poboación 
dun lugar nun momento determinado, en función do sexo e da idade. É a combinación de 
dous gráficos, un para os homes e outro para as mulleres, e está formado por: 

� Eixe vertical (ordenada): clasifícanse os grupos de idade de cinco en cinco anos. No 
derradeiro tramo agrúpanse os maiores de 85 anos. 

� Eixe horizontal (abscisa): colócanse os valores da poboación (cifras ou porcentaxes), á 
esquerda os homes e á dereita as mulleres. 

� Grupos de idade (barras): o total de homes e mulleres de cada grupo de idade repre-
séntase cunha barra horizontal que parte da base da pirámide. 

� Datos ou cifras: para construír a pirámide pódense utilizar valores absolutos (total de 
homes e mulleres dunha idade determinada) ou valores relativos (porcentaxe de homes 
e mulleres dunha idade determinada sobre o total da poboación). 

� Partes da pirámide: a base, que se corresponde con grupos de idade entre 0 e 14 anos; 
o tronco, entre 15 e 64 anos; e o cumio, con persoas anciás de máis de 65 anos. 

Perfís das pirámides 

� Progresiva (ou expansiva). Ten forma de pagode, de base ancha e tronco e cumio es-
treitos. Este perfil triangular representa un rápido crecemento da poboación: altas taxas 
de natalidade e mortalidade, e baixa esperanza de vida. Correspóndese cos países sub-
desenvolvidos. 

� Estable ou estacionaria. En forma de campá, cunha base e un cumio estreitos e o tron-
co ancho. Correspóndese cunha poboación maioritariamente adulta. A poboación per-
manece estacionaria, aínda que tende ao avellentamento. É propia dos países en desen-
volvemento. 

� Regresiva. Ten forma de bulbo ou urna, con base moi estreita e cumio amplo, caracte-
rística da poboación avellentada. Esta pirámide é propia dos países desenvolvidos. Ao 
ter menor proporción de xente nova prodúcese un avellentamento progresivo. 

  
 

Pirámide progresiva Pirámide estable Pirámide regresiva 
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���� Perfil da pirámide. 

– Perfil progresivo: corresponde a poboación nova. 

– Perfil estacionario: poboación adulta e vella. 

– Perfil regresivo: reflicte avellentamento da poboación. 

���� Lonxitude dos brazos:  

– Brazos curtos nas idades baixas indican control de natalidade. 

– Brazos longos nas idades vellas supoñen alta esperanza de vida. 

– A lonxitude dos brazos da dereita reflicte a proporción de mulleres; os da esquerda expresan a proporción de homes 

– Comparando os correspondentes brazos de cada lado vemos a proporción homes-mulleres en cada tramo de idade. 

���� Entrantes na pirámide: indican períodos de baixa natalidade. Os entrantes en idades adultas levan a tempos pasados nos 
que posiblemente as persoas sufrisen guerras, emigración ou crises económicas. 

Claves para analizar pirámides 

 
 

 
 

Pirámides de poboación mundial  
Evolución da pirámide de poboación en Europa 
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Composición demográfica 

Pode facerse un estudo demográfico sobre a composición e estado da poboación nun momento determinado ou 
segundo a súa evolución histórica. A demografía baséase nos censos, relacións estatísticas de poboación, que 
se actualizan mediante cuestionarios.  
Os censos referidos ás poboacións humanas fundaméntanse no padrón ou censo municipal e no rexistro civil. O 
padrón municipal é responsabilidade dos concellos; os datos deben actualizarse constantemente por mor dos 
cambios de residencia, do estado civil, dos nacementos e das defuncións. 

 
 
 
 

 Actividades propostas 

S5. Teorías demográficas: 

� A que ideas se opuxo Malthus? En que consiste a teoría de Malthus? 

� Que propoñía Malthus para corrixir a situación? 
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S6. Poboación e recursos: 

� Que problemas xera a explosión demográfica? 

� Como pode dividirse o mundo en función da poboación? 

S7. Explosión demográfica: 

� Cando comeza a explosión demográfica? 

� Como ha evolucionar a poboación mundial nun futuro próximo? 

� Como foi o crecemento da poboación mundial nos últimos 50 anos? 

S8. Que significa unha pirámide… 

� De base moi ancha? 

� De base estreita? 

� De cumio estreito? 

� De cumio ancho? 

� De forma case rectangular? 

S9. Analice e compare as seguintes pirámides de idades. 

Pirámide do mundo en 1998 Pirámide de idades do mundo en 2050 

 
 

� Que é unha pirámide de poboación? 

� Como son as bases destas dúas pirámides? 

� Os grupos de poboación vella son numerosos ou reducidos? 

� Hai diferenzas entre os grupos de idades novas e adultas? 

� Hai maior número de homes anciáns ou de mulleres? Por que? 

� Hai diferenzas entre a poboación masculina e a feminina? 

� Pode apreciar algunha diferenza salientable entre unha e outra? 
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1.1.2 As migracións  

A concentración de habitantes en determinados lugares é debida a desprazamentos de po-
boación chamados migracións.  

A explosión demográfica agrávase cos movementos migratorios desde as zonas máis 
pobres ás zonas urbanas, na procura de mellores condicións de traballo, saúde, vivenda ou 
educación. Isto crea grandes cidades formadas por pequenos núcleos de benestar e grandes 
contornos de pobreza.  

As persoas que abandonan o seu lugar de orixe son emigrantes; no lugar a onde chegan 
son inmigrantes. 

Nos países subdesenvolvidos hai problemas sociais e económicos polo seu baixo nivel 
de vida. En moitos deles, grandes estratos de poboación emigran a outras nacións con al-
tos niveis de benestar. 

Ademais das migracións internacionais, dáse en moitos Estados o transvasamento de 
poboación desde as zonas rurais ás áreas industrializadas: éxodo rural. 

Como consecuencia, prodúcense fortes contrastes demográficos: zonas despoboadas –
as rurais– fronte a zonas densamente poboadas –as industriais-. 

Moitos demógrafos afirman que se están producindo fenómenos sociais descoñecidos 
ata agora, como o extraordinario aumento da poboación en certas zonas do planeta ou o 
vertixinoso crecemento das cidades. Estes feitos orixinan migracións masivas, despoboa-
mento do campo, fames e outros problemas.  

Causas das migracións 

En función das motivacións que as orixinan, as migracións teñen distintas causas: 

� Económico-laborais. Por situacións de precariedade económica nos países de orixe.  

� Políticas. Sufridas por persoas illadas ou por pequenos grupos, deportados polo seu 
Goberno a outro país, acusados de activistas ou terroristas. Noutras ocasións, son expa-
triados que piden asilo político porque foxen de persecucións no seu país.  

� Bélicas. As guerras provocan migracións en masa de persoas que foxen sen rumbo e se 
instalan en asentamentos moi pobres: os refuxiados. 

� Turísticas. Desprazamentos estacionais da poboación procedentes de países ricos cara 
a zonas con atractivos paisaxísticos, culturais ou climáticos. 

Emigrantes europeos con destino aos 
Estados Unidos.  

Ilustración do século XIX.  
Nesta centuria, máis de 12 millóns de europeos 

emigraron a América do Norte. 
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Migracións e permisos legais 

� Os inmigrantes que residen nos países ricos pertencen a categorías diversas: traballado-
res cualificados ou non cualificados, refuxiados, solicitantes de asilo político, beneficia-
rios de reagrupamento familiar, estudantes, temporeiros, persoas que entraron legal-
mente cun visado que xa non é válido… 

� Hoxe algúns países puxeron límite á emigración e intentan legalizala. Pero moitos in-
migrantes seguen a acudir a eles sen permisos legais de traballo (son os sen papeis). 

� Os fluxos ilegais de inmigrantes cada vez son maiores e levan á creación de mafias para 
as que son un negocio moi rendible.  

Consecuencias das migracións 

� Consecuencias económicas: 

– Parte dos aforros dos emigrantes transfírense aos países de orixe, que ven favorecida 
a súa economía e o seu desenvolvemento. 

– Os países de destino teñen abundante man de obra para a súa economía, polo que 
aumenta o seu desenvolvemento. A economía reactívase, os inmigrantes pagan im-
postos e transfórmanse nun novo grupo consumidor que dinamiza a economía. 

– A poboación inmigrante traballa sobre todo na agricultura e no sector de servizos 
(tarefas domésticas, coidado de dependentes, ao que se dedica a maior parte das mu-
lleres inmigrantes, servizos de restauración, vixilancia urbana…). Perciben salarios 
baixos e moitas veces carecen de papeis. 

– Contribúen a manter o sistema de pensións, a seguridade social e a educación, xa 
que pagan os seus impostos. 

� Consecuencias sociais e culturais: 

– A inmigración cualificada beneficia o país receptor e prexudica o país emisor. 

– Os escasos inmigrantes cualificados son acollidos polos países desenvolvidos  para 
paliar a man de obra cualificada nalgúns sectores, especialmente nos da tecnoloxías 
da información e na saúde. 

– Nalgúns países avellentados modifican as pautas demográficas, xa que incrementan 
as taxas de natalidade (caso actual de España e, especialmente, de Galicia). 

– Os emigrantes novos teñen xeralmente máis fillos, o que inflúe no incremento das 
taxas de natalidade. 

– A inmigración permite o contacto entre diversas culturas, o que favorece a diversi-
dade cultural e o intercambio. 

– A chegada de inmigrantes pode provocar problemas de integración, polas diferenzas 
culturais. En momentos de crise, eses problemas dispáranse. Os emigrantes atopan 
dificultades para atoparen vivendas ou para se integraren na sociedade. Os máis no-
vos poden ter problemas de integración nas escolas e no sistema educativo. 

Polo ámbito territorial, os movementos migratorios poden ser: 

���� Correntes internas. Ocorren dentro do mesmo Estado.En moitos países son frecuentes as migracións internas desde 
as zonas rurais ás urbanas. 

���� Correntes externas. Movementos poboacionais duns estados a outros ou a conxuntos xeopolíticos. Na UE, os emigran-
tes proceden en gran parte das repúblicas do leste europeo, do Magreb, de África subsahariana e de América Latina. 
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1.1.3 As migracións en España 

País de emigrantes 

España foi tradicionalmente un país de emigrantes (durante séculos emigrouse a América 
Latina e a Europa), pero producíronse algúns cambios significativos: 

� A emigración a Latinoamérica aumenta nos séculos XIX e XX. Países como Arxentina, 
Cuba, Brasil e Venezuela demandaban man de obra pouco cualificada. 

� A partir dos anos cincuenta do século XX, iníciase a emigración aos países de Europa 
occidental, como Alemaña, Suíza ou Francia. Era unha emigración rural e temporal. 

� Durante os séculos XIX e XX iniciouse o éxodo de poboación rural cara ás zonas in-
dustriais (Cataluña, Madrid, País Vasco e Valencia).  

� O éxodo rural cara aos grandes núcleos industriais provocou un avellentamento das 
áreas rurais e unha renovación das urbanas. 

País de inmigrantes 

Hoxe, España converteuse nun país de inmigrantes, onde viven máis de tres millóns e me-
dio de estranxeiros, o que supón case o 10 % da poboación total. Actualmente, o número 
de inmigrantes supera o de emigrantes. Algúns chegan en pateras e caiucos despois de ex-
por a vida. Máis polo miúdo: 

� Homes, mulleres e os seus descendentes veñen na procura dun traballo, en moitas oca-
sións como emigración clandestina e chea de dificultades. 

� Existe un tipo de inmigrantes que son de países do norte de Europa, que procuran luga-
res agradables, onde pasar as vacacións ou a xubilación. 

� Tamén inmigrantes con gran cualificación laboral. 

� Os inmigrantes proveñen de América Latina, países do leste europeo, do norte de Áfri-
ca e da África subsahariana (man de obra non cualificada). Ademais existe unha inmi-
gración dos países do norte europeo formada por xubilados e profesionais cualificados. 

Inmigración en España ano 2006 

Procedencia Poboación 

���� Marrocos 563.012 

���� Ecuador 461.310 

���� Colombia 265.141 

���� Arxentina 150.252 

���� Bolivia 139.802 

���� China 104.681 

As migracións en Galicia 

Galicia foi tradicionalmente un país de emigrantes. Ata 1950 predominou a emigración ca-
ra a América. A partir dos anos sesenta, a Alemaña, Francia e Suíza. Ao mesmo tempo, 
produciuse un éxodo desde as zonas rurais ás cidades galegas, á costa e ás cidades indus-
triais do resto de España: Barcelona, Madrid e Bilbao. 
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Hoxe o movemento emigratorio, malia non desaparecer totalmente, freouse, e Galicia co-
mezou a vivir un novo fenómeno: a recepción de inmigrantes procedentes de Latinoaméri-
ca, norte de África, África subsahariana e países de Europa do leste. 

 

Destino dos emigrantes galegos a Europa 
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Así reflectía Rosalía de Castro o drama dos emigrantes galegos a América no século XIX:  

Este vaise e aquel vaise, 
e todos, todos se van: 

Galicia, sen homes quedas  
que te poidan traballar. 

Tes, en cambio, orfos e orfas 
e campos de soledad, 

e nais que non teñen fillos  
e fillos que non ten pais. 

E tes corazóns que sofren  
longas ausencias mortás,  
viúvas de vivos e mortos 
que ninguén consolará. 

 
 

  

Sachando. Arturo Souto Emigrantes. Xulio Prieto Nespereira 

En Galicia, moitos labores agrícolas quedaron nas mans dos vellos e das mulleres, debido 
á emigración dos homes, que traballaban nas cidades próximas. No século XIX a emigración 
freou o crecemento demográfico galego. 
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Actividades propostas 

S10. Defina migración, emigrantes e inmigrante? 

S11. Demografía: 

– Que afirman moitos demógrafos sobre a evolución da poboación na actualidade? 

– Con que consecuencias? 

S12. Realice un esquema sobre as causas das migracións. 

S13. Consecuencias: 

– Que consecuencias económicas teñen as migracións nos lugares de orixe? 

– Que consecuencias teñen nos lugares de destino? 

– Que consecuencias demográficas derivan das inmigracións en países avellenta-
dos? 

S14. Complete este cadro.  

As migracións en España 

España, país de emigrantes 

���� Séculos XIX e XX  

���� A partir dos anos 50 do século XX  

���� Migración interior. Séculos XIX e XX  

���� Máis emigrantes ca…  

España, país de inmigrantes 

���� Porcentaxe de inmigrantes  

���� Orixe de inmigrantes ricos  

���� Máis inmigrantes ca…  

S15. De onde proceden os inmigrantes que chegan a España? Causas.  

S16. Resuma a evolución da emigración en Galicia, nas súas diferentes etapas. 

– Tradicionalmente. 

– Ata 1950. 

– A partir de 1960: a Europa. A España. 
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1.1.4 Cidades e urbanismo 

A cidade 

Definen unha cidade o número de habitantes, os servizos administrativos, o volume do 
comercio e da industria, unhas leis, un goberno, a policía, o tráfico, as rúas, os edificios 
públicos, a contaminación acústica e do aire...  Na cidade as persoas traballan, encóntran-
se, aprenden e divírtense. Desenvólvense nela as actividades industriais, comerciais e de 
servizos. 

A poboación urbana ten que se abastecer desde o exterior de todas as materias primas 
necesarias; pola contra, de cando en vez, os cidadáns saen ao campo e restablecen o con-
tacto persoa-natureza. As industrias instálanse case sempre nos arredores das cidades. Nos 
polígonos industriais miles de traballadores pasan varias horas ao día.  

As concentracións urbanas son características da civilización actual: nelas hai servizos 
públicos, centros comerciais e administrativos, lugares de ocio, tráfico intenso... 

Nas cidades case toda a poboación activa é asalariada e dispón dalgún tempo libre. As 
horas de lecer aprovéitanse para asistir a acontecementos deportivos, teatros, concertos, 
cine, etc., e para practicar afeccións, como o coleccionismo, a fotografía, a lectura ou os 
deportes. 

A orixe das cidades é moi diversa:  

� Orixes económicas: situación estratéxica na intersección de rutas comerciais, proximi-
dade a un río ou a un porto natural, a unha explotación de recursos naturais ou de insta-
lacións industriais... 

� Orixes políticas ou relixiosas: determinan o nacemento dunha cidade: decisión dun 
soberano, enclave defensivo, significado dun santuario… 

As cidades industriais desenvolvéronse a partir do século XIX. O ferrocarril, a produción 
de enerxía eléctrica e os centros fabrís impulsaron e caracterizaron as cidades industriais.  

A cidade a través do tempo 

As cidades antigas eran homoxéneas e harmónicas: a súa estrutura, os materiais de cons-
trución, as dimensións das rúas e dos edificios, os espazos públicos e privados naceron 
dun esforzo colectivo cunha función: a habitabilidade. 

� Ata a Idade Media as cidades non foron planificadas, pero estaban ben organizadas. 
Despois evolucionaron de acordo con planos. 

Na cidade romana había dúas rúas principais perpendiculares: o cardo e o decumano, 
que a atravesaban. No centro estaban os edificios públicos e lugares de relación social. 

� A cidade medieval estaba rodeada de murallas. O núcleo, próximo á catedral, agluti-
naba a vida activa urbana. Rúas tortuosas. 

� No século XX, o desenvolvemento industrial e comercial favoreceu a aparición das 
megalópoles: grandes concentracións urbanas. 
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Plano de Lugo en época romana  Santiago. Século XII. (Debuxo de A. Franco Taboada ) 

 

  

A cidade México a finais do século XIX.  
Tiña 250.000 habitantes e creceu vertixinosamente: en só 100 

anos chegou aos nove millóns de habitantes 

Vigo a principios do século XX 

 
 

 

A cidade portuguesa de Porto. Metade do século XIX.  
A produción dos viños do Porto contribuíu nos últimos séculos ao desenvolvemento económico e demográfico da cidade. 
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O proceso de urbanización 

A concentración progresiva da poboación nas cidades e grandes cidades chámase urbani-
zación. Os habitantes das grandes cidades dedícanse principalmente á industria, ao comer-
cio, á Administración e a outros servizos.  

A urbanización é un fenómeno típico do século XX: ata mediados dese século, a maior 
parte da poboación vivía no campo, pero na actualidade máis da metade desa poboación 
vive en cidades que non deixan de crecer. 

O proceso de urbanización acelerouse a partir da revolución industrial (século XVIII). 
Se en 1800 o 3% da poboación mundial vivía nas cidades, en 1950 xa era o 30%. Na ac-
tualidade, máis do 50% da poboación mundial vive nas cidades, nun proceso de urbaniza-
ción que non ten freo.  

Nos países desenvolvidos o índice de urbanización é maior: o 75% dos seus habitantes 
viven nas cidades. Nos países non desenvolvidos só vive nelas o 40%, pero o proceso é 
cada vez máis intenso e pénsase que en 2017 vivirá nas cidades dos países pobres máis da 
metade da súa poboación.  

A maioría das cidades son pequenas, con menos de 500.000 habitantes, pero cada vez 
existen máis megacidades: as que teñen máis de 10 millóns de habitantes. En 1950 só No-
va York superaba esa cifra; no ano 2000 había 19 cidades que a superaban, e no ano 2015 
serán 26, das que 20 estarán en países subdesenvolvidos. Tokío é a cidade máis grande do 
mundo: nela e nos seus arredores viven máis de 35 millóns de habitantes. 

As cidades crecen e forman extensas áreas urbanas: son as áreas metropolitanas, co-
nurbacións e megalópoles. 

 

Grandes aglomeracións urbanas do mundo 

Planeamento urbano 

O planeamento urbano permítenos coñecer como é a cidade internamente e como se dis-
tribúen as rúas, os edificios, as prazas e os parques. 

� Plano irregular: crecemento urbano non planificado. 

� Plano regular: crecemento planificado, regular e ordenado (plano ortogonal ou radio-
céntrico). 
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As cidades teñen unha estrutura: están divididas en zonas residenciais, zonas de servi-
zos e zonas industriais. 

 

Bratislava, capital de Eslovaquia. Gravado de finais do século XVI. Ata o século XVIII case todas as cidades eran pequenas. 

Dinamismo urbano 

Hai no mundo inmensas concentracións urbanas, con varios millóns de habitantes. Enor-
mes edificios, rúas interminables, miles de vehículos e comercios, espectáculos variados. 
Estas urbes son moi dinámicas. No seu interior está todo interrelacionado. Citemos dous 
exemplos: 

� Vehículos de transporte subministran alimentos, roupa, maquinaria, mobiliario domés-
tico e de oficina, materiais funxibles…que son consumidos ou utilizados e despois des-
botados. En papeleiras, colectores e camións de lixo recóllese o sobrante para deposita-
lo en vertedoiros controlados.  

� A auga procedente de encoros ou ríos clórase ou ozonízase. Por unha rede de abaste-
cemento lévase aos edificios para ser utilizada de diversos xeitos: hixiene persoal, tare-
fas domésticas, limpeza de vehículos, rega de parques e xardíns… Finalmente vai parar 
aos sumidoiros e á planta de tratamento de augas residuais para ser depurada.  

As funcións predominantes dunha cidade marcan o seu carácter: comercial, industrial, po-
lítico e administrativo, cultural, militar… Pero as cidades son fontes de conflitos, focos 
contaminadores, soportan ruidos, non dan acubillo e traballo a todos os inmigrantes.  

 As cidades que medran moi á présa fano irracionalmente, de aí os problemas de tráfico, 
amoreamento, conflitos sociais entre grupos culturais e étnicos, doenzas psíquicas, desem-
prego e bolsas de pobreza. A superpoboación, a falta de espazos verdes, e o ritmo de vida 
axitado repercuten negativamente nas persoas.  

Cómpre atallar estes problemas. A Administración e moitos cidadáns preocúpanse cada 
vez máis de: 

� Manter limpa a cidade e o contorno urbano. 

� Conservar e ampliar as zonas verdes.  

� Reciclar residuos sólidos urbanos: orgánicos, papel, vidro, cristal e pilas. 
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� Corrixir os efectos negativos do tráfico sobre o medio natural, potenciando o transporte 
colectivo.  

� Eliminar os residuos incontrolados: aceites usados, entulleiras ilegais. 

� Conseguir vivendas dignas que cumpran os requisitos básicos de seguridade e hixiene.  

Rede urbana mundial 

As cidades relaciónanse entre elas formando unha rede urbana. Existe unha xerarquía en-
tre as cidades: metrópoles mundiais, nacionais e rexionais, e cidades máis pequenas. 

As cidades nos países subdesenvolvidos e emerxentes 

Esta urbes caracterízanse polos fortes contrastes na distribución de riqueza: zonas residen-
ciais e barriadas de chabolas. O crecemento urbano nos últimos anos foi enorme e descon-
trolado, o que xerou bolsas de pobreza, barrios marxinais, falla de vivendas dignas e de 
servizos, paro, marxinación social, contaminación. 

Esta cidades atraen xente do rural, que busca nelas traballo e vivenda. Moitas veces non 
o conseguen e os inmigrantes vense obrigados a malvivir na periferia urbana, en terreos 
insalubres, en chabolas míseras. Son características das áreas periféricas das grandes cida-
des. Reciben nomes distintos: favelas en Brasil, ranchitos en Venezuela, villas en Perú. 

As cidades nos países desenvolvidos 

� Cidades europeas. Xurdiron, xeralmente, dun antigo poboamento que evolucionou no 
tempo; atraeu a poboación rural inmediata para traballar na industria e nos servizos. 

O momento de maior crecemento experimentouse no século XX. A expansión econó-
mica xerou a instalación de zonas industriais, que concentran moita man de obra.  

Construíronse zonas de alargamento e barrios periféricos para acoller esa poboación. 
Paseniño, as industrias trasladáronse das cidades e situáronse en polígonos afastados do 
centro, reservado agora para comercio, servizos e residencia.  

Algúns terreos anteriormente ocupados por industrias acondicionáronse para zonas 
verdes, vivendas e centros comerciais, sanitarios e educativos.  

A acumulación de automóbiles obrigou a deseñar vías de entrada e saída e de circunva-
lación para desconxestionar a circulación urbana. Esta remodelación viaria fomentou a 
construción de urbanizacións na periferia das cidades e os cascos históricos sufriron ás 
veces un certo abandono e deterioración. 

� Cidades anglosaxonas norteamericanas e australianas. Xurdiron no século XIX. O 
centro urbano está formado por conxuntos de edificios altos  dedicados a comercio e 
servizos. Arredor vive a poboación, estruturada en barrios ou  zonas residenciais, en 
función do poder adquisitivo, en vivendas que non exceden as alturas dos edificios do 
centro. 

Os sectores máis acomodados ocupan a periferia, en casas baixas unifamiliares con 
xardín, afastadas das zonas industriais. 

As zonas de residencia máis céntricas sofren paulatinamente deterioración polo aban-
dono da poboación máis podente. Os antigos bloques de vivendas abandonados son re-
ocupados, moitas veces, por sectores marxinais que non poden acceder ás urbaniza-
cións residenciais.  
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Viena. Gravado do século XIX. 
O centro conservou suntuosos edificios, pese ás grandes 

transformacións sufridas nos séculos XIX e XX. 

Panorámica de Chicago. EEUU. Gravado do século XIX.  
Típica aglomeración urbana con trazado en cuadrícula. 

A cidade difusa  

É un territorio formado por unha gran metrópole e varios núcleos urbanos menores próxi-
mos a ela. Caracterízase por organizar as actividades en función das necesidades da me-
trópole. Medra por mor do alto prezo do solo nas grandes cidades. Está ben conectada cu-
nha ampla rede de transporte. 

Este modelo urbano ten inconvenientes: ocupa moito solo, a poboación sofre gran mo-
bilidade, mingua a convivencia social, as persoas vólvense individualistas. 

 

Nova York. Gravado do século XIX 
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O xeito de vida urbano, ou cultura urbana, enténdese como un sistema de normas ou valores, é dicir, compor-
tamentos, actitudes e opinións. As súas características sociais son:  
���� Illamento social. 
���� Secularización. 
���� Relacións sociais superficiais. 
���� Anonimato. 
���� Carácter transitorio e utilitario. 
���� Espírito de competencia, fronte á solidariedade das sociedades rurais. 
���� Gran mobilidade. 
���� Debilitación nas estruturas familiares e desaparición das relacións entre parentes remotos. 
���� Paso da comunidade á asociación. 
���� Perda de identidade do individuo respecto das asociacións. 



 

Páxina 23 de 56 

 

 

Actividades propostas 

S17. Cidade: 

– Que é a cidade? 

– Que hai nela? 

– Cal é a orixe das cidades? 

S18. Cadro sinóptico. Características das cidades ao longo do tempo. 

S19. Urbanismo: 

– De que século é característica a urbanización a gran escala? 

– Que porcentaxe de poboación vive nas cidades nos países non desenvolvidos? 

– Escriba o nome de megacidades ou megalópoles.  

S20. Planos e dinamismo: 

– Por que unha cidade ten plano irregular? 

– Que significa que unha cidade teña plano regular? 

– Poña exemplos de interrelación no interior das cidades.  

S21. Clasificación das cidades: 

– Como se poden clasificar as cidades, de acordo co desenvolvemento do país? 

– Características das cidades de países subdesenvolvidos. 

– Modelos de cidades nos países desenvolvidos. 

S22. Cidade difusa: 

– Que é unha cidade difusa? 

– Como é a cultura urbana? 
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1.2 A poboación en España e en Galicia 

1.2.1 Poboación española  

A densidade da poboación española é baixa. Existen unhas zonas de máxima concentra-
ción fronte a outras con densidade moito menor. As cidades medran en poboación e as zo-
nas rurais despobóanse. Esta tendencia é cada vez máis acusada, debido ao éxodo rural. 

A poboación nova (de 0 a 14 anos) diminúe en España e aumenta a poboación vella 
(maiores de 65). Ata 1991 deuse un crecemento natural positivo; en 1995, crecemento ce-
ro; a partir de 1995, un crecemento natural negativo. 

O forte descenso da natalidade explícase polos cambios rexistrados no sistema de valo-
res da sociedade española respecto da familia.  

Nos primeiros anos do século XXI a poboación empezou a medrar debido á inmigra-
ción. Adoita ser xente moza que provén, sobre todo, de Latinoamérica, norte de África, 
África subsahariana e países do leste de Europa.  

En xeral, na España seca a poboación agrúpase en pobos, nacidos nos escasos lugares 
que contaban con manancial de auga potable. Pola contra, na España húmida, grazas á 
abundancia de fontes, a poboación rural habita en vivendas illadas ou formando aldeas. 

  

Pirámide de poboación española.Ano 2007 Distribución da poboación española e portuguesa 
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1.2.2 Proceso de urbanización en España 

A cidade preindustrial 

A urbanización en España levouse a cabo en varias etapas: 

� Primeiros núcleos urbanos: datan do século IX antes de Cristo (colonias fenicias e 
gregas, xunto con núcleos indíxenas). No século II antes de Cristo comeza a estenderse 
unha rede urbana de cidades romanas comunicadas por calzadas. 

� Idade Media: existe unha regresión das cidades na zona cristiá e un mantemento e re-
vitalización na zona musulmá de Al-Andalus. No camiño de Santiago desenvolveuse 
unha importante rede de cidades. 

� Renacemento (séculos XV e XVI): as cidades medran e superan os núcleos medievais. 
Constrúense prazas de planta regular e edificios novos, como casas de concello, hospi-
tais, pazos e conventos. 

� Século XVIII e a Ilustración: traen un novo concepto urbano: con paseos rectilíneos e 
edificios monumentais. Planéanse novas cidades racionais de nova planta, como Ferrol. 

A urbanización en España nos séculos XIX e XX 

No século XIX xorde a nova cidade industrial con moitos cambios: crecemento das pro-
pias cidades e das industrias. En concreto:  

� A zona histórica modernízase e edifícanse vivendas en altura con novas prazas e alar-
gamentos, como Barcelona ou Madrid. 

� Entre 1900 e 1939 amplíanse as cidades con alargamentos na periferia: cidades xardín, 
a Cidade Lineal (Arturo Soria), en Madrid... 

� A partir da segunda metade do século XX reconstrúense as cidades tras a guerra. O 
éxodo rural cara ás cidades vai propiciar a aparición de infravivendas e a planificación 
e creación de vivendas de protección oficial. 

� Os centros históricos comezan unha fase de abandono e deterioración, e aparecen ba-
rrios periféricos e polígonos industriais. 

� Máis tarde inténtase revitalizar as cidades rehabilitando os centros históricos. Aparecen 
parques temáticos. O urbanismo descontrolado provoca o desenvolvemento de munici-
pios limítrofes coas cidades, carentes das infraestruturas necesarias. 

� A finais do século XX algúns cascos históricos empezaron a renovarse con plans de re-
habilitación. Revalorizouse así o patrimonio histórico, artístico e ambiental e recupe-
rouse a función residencial. Sectores de clase media-alta, profesionais, artistas… vol-
ven a estes espazos urbanos, con rúas peonís, comercio especializado e negocios de ca-
lidade. 
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Plano do alargamento de Barcelona 

O plan urbanístico do ensanche barcelonés é 
obra de Ildefonso Cerdá. O plano é de cuadrícula 
ortogonal. Ten de particular o deseño do charlán, 
que corta rectangularmente as esquinas da cua-
drícula, o que fai máis soleados os edificios e que 

a circulación viaria sexa máis fluída. 

 

As áreas metropolitanas 

Durante os anos setenta do século XX producíronse moitos cambios: 

� Os municipios que rodean unha cidade creceron formando as áreas metropolitanas. Ne-
las localizouse a actividade industrial. Estas zonas teñen un importante peso económico 
e demográfico, o que acentuou os desequilibrios territoriais. 

� Actualmente, as áreas metropolitanas tenden á expansión sobre os territorios circundan-
tes. O prezo da vivenda incrementouse, igual que os problemas de tráfico, a delincuen-
cia e a contaminación. 
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1.2.3 A poboación galega 

Galicia foi aumentado a poboación: na fin do século XVIII tiña 1.150.000 habitantes; a 
principios do século XX uns dous millóns. Na actualidade, pasa dos 2.780.000 habitantes.  

Desde hai unhas décadas a poboación galega perde vitalidade e sofre un proceso de 
avellentamento. As taxas de natalidade son moi baixas e en sentido decrecente; a de mor-
talidade mantense estacionaria. En consecuencia, o crecemento vexetativo é moi baixo.  

A distribución da poboación é moi irregular: moi poboadas as zonas costeiras e algúns 
vales do interior; moito menos o resto do país. Ademais, case a terceira parte dos habitan-
tes galegos vive no campo, repartidos en pequenos e numerosos núcleos de poboación. 

A densidade da poboación galega é, en conxunto, alta: 93 habitantes por km2, pero as 
diferenzas entre a costa e o interior son notables. Nas comarcas litorais a evolución da 
densidade é crecente. Nas comarcas do interior, decrecente. Entre a poboación urbana e 
rural ocorre algo semellante: nas cidades aumenta a densidade, no campo descende.  

Debido á crecente industrialización dalgunhas comarcas, hai continuo transvasamento 
de poboación desde o campo ás zonas fabrís.  

Evolución da poboación galega 

Fin s. XVIII Med. s. XIX Ppio. s. XX 1968 1978 1991 1996 2007 

1.150.000 1.800.000 2.000.000 2.639.238 2.895.469 2.731.669 2.743.999 2.780.000 

 
 

Pirámide da poboación galega 

 

Amosa perfil típico de avellentamento. A porcentaxe do sector con máis de 65 anos supera 
con moito o 7 %, que se estima a fronteira indicativa da vellez dunha poboación. As bases 
da pirámide estréitanse: indica un progresivo descenso no número de nacementos. 

Hábitat ou poboamento de Galicia 

A poboación rural galega está moi espallada, asentada en pequenos núcleos de poboación, 
próximos entre eles.  

A agrupación máis sinxela do hábitat rural galego é o casal: vivenda illada que dispón 
de construcións anexas, como hórreo, alpendre, pozo, cortes, eira, curral…  
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No casal búscase un xeito de vida autártico ou de subsistencia. O casal vén ser o lugar: si-
tio ocupado por unha casa. Tamén se entende por lugar a agrupación de varias casas que 
forman parte dunha aldea. 

Existe tamén o barrio, rueiro ou aldea, compostos por varias casas, que forman a primeira uni-
dade ecolóxica. A parroquia articula a vida das aldeas e lugares. 

Os lindeiros das parroquias son moi precisos. Na parroquia adoita haber un lugar destacado so-
bre os outros, porque ten a igrexa, as tendas, os bares, o adro das festas. Este é o lugar que case 
sempre dá nome á parroquia. 

Comarca ou bisbarra 

É unha unidade viva sen límites precisos. Non se pode precisar onde remata unha e come-
za outra. A delimitación da comarca está suxeita a cambios, motivados polo influxo da vi-
la cabeceira de comarca, que organiza a vida dos arredores con feiras, mercados periódi-
cos… Unha comarca chega ata onde chega a influencia da vila rectora.  

As comarcas coinciden con frecuencia con vales, pois os seus habitantes aproveitaron 
os vales: o Miñor, o Condado, o Valadouro, o Deza… Tamén poden coincidir con nomes 
de montañas: o Corel, os Ancares…, onde as persoas aproveitan as zonas máis fértiles.  

As condicións climáticas propias facilitan o cultivo dalgún produto característico da 
comarca: o viño no Salnés, no Ribeiro, no Condado, na Ribeira Sacra, no Valdeorras ou en 
Monterrei; os pementos en Herbón e na Arnoia. 

  

Comarcas naturais de Galicia Zonas ou comarcas económicas 

Comarcas económicas 

Nas últimas décadas as circunstancias cambiaron. Xurdiron novas comunicacións, mello-
raron outras, construíronse polígonos comerciais e industriais; a vida económica céntrase 
nas vilas.  

Estes núcleos urbanos ofrecen postos de traballo industrial e servizos sanitarios, cultu-
rais e educativos. Deste xeito, nace unha nova ordenación do territorio baseada en comar-
cas socioeconómicas con centros reitores ou vilas.  
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Radiografía da poboación galega 

� Peso demográfico decrecente.  

� Os galegos emigran menos. No ano 2000 saíron a outras comunidades españolas 
17.000 galegos/as. Máis da metade, entre os 16 e 34 anos. 

� Redución acentuada da natalidade. 

� Retroceso da fecundidade, xa que se sitúa en menos dun fillo por muller; para asegurar 
a substitución xeracional necesitaríanse 2,1 fillos por muller. 

� Estabilidade da mortalidade. 

� Forte avellentamento demográfico, consecuencia da emigración masiva doutros tem-
pos, do descenso da natalidade e da fecundidade, así como do aumento da esperanza de 
vida: 85 anos para as mulleres e 79 para os homes.  

Densidade de poboación por comarcas 

 

Contrastes demográficos 

O 50% dos galegos vive en terras situadas por debaixo dos 50 m de altura sobre o nivel do 
mar, é dicir, a metade da poboación. A medida que se ascende en altitude, a densidade de 
poboación descende. Hai dúas realidades demográficas ben diferenciadas:  

� Galicia occidental: próspera e densamente poboada. O 7 3% da poboación vive nesta 
zona; ocupa o 42% do territorio.  

� Galicia interior: pouco poboada. Habita o 27 % da poboación sobre o 58 % do espazo. 

Poboación rural e urbana 

Durante séculos predominou en Galicia o substrato rural. Agás as sés episcopais –
Compostela, Mondoñedo, Lugo, Ourense e Tui– e algúns núcleos costeiros, a maioría da 
poboación galega vivía no campo. Así pois, a poboación urbana de Galicia sempre foi 
numericamente baixa en comparación coa poboación rural. No século XIX a poboación 
urbana representaba só o 8% do total galego. 

No século XX o número de habitantes no rural descendeu espectacularmente e, pola 
contra, aumentou a poboación urbana.  
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� Causas que reducen a poboación rural: 

– As emigracións a América e Europa. 

– O éxodo rural ás cidades. 
– A transformación das actividades agrarias que requiren menos man de obra por mor 

da mecanización nos traballos agrícolas. 

� Causas que incrementan a poboación urbana: 

–  A paulatina industrialización dos núcleos urbanos que atraen a man de obra.  

– O asentamento nas cidades e nas vilas dos emigrantes retornados.  

– A concentración de poboación nas vilas cabeceiras de cada comarca, que ofrecen 
servizos inexistentes no rural: sanitarios, educativos, de lecer… 

Ano Poboación urbana  Poboación rural 

1900 10 % 90 % 

1930 13 % 87 % 

1960 23,5 % 76,5 % 

1981 38,9 % 62 % 

2000 69 % 31 % 

Vilas e cidades 

A orixe de moitas vilas e cidades galegas remóntase á época castrexa. En gran parte do te-
rritorio galaico sempre estiveron habitadas as mesmas zonas. Nas distintas comarcas xur-
diron uns núcleos habitados centrais, as vilas, que coordinaban a actividade na súa área de 
influencia. Urbanisticamente están formadas por unha rúa principal e outras secundarias, 
onde se asentan os centros públicos: administrativos e comerciais.  

Moita vilas aínda funcionan como lugares de intercambio de excedentes agrarios entre 
os habitantes da comarca.  

Desde principio do século XX acentuouse en Galicia a urbanización, grazas á instala-
ción de industrias. Nalgunhas cidades concéntranse industrias e servizos; atraeron bastante 
man de obra.  

Habitantes das principais cidades galegas ao longo do tempo 

Época Vigo A Coruña Santiago Ourense Ferrol Lugo Pontevedra 

S. XVI 1.005 593 1.076 1.058 239 114 1.495 

S. XVIII 2.592 3.071 5.000 2.648 4.392 2.755 3.675 

1900 18.505 42.990 15.551 10.626 23.769 10.733 8.231 

1930 40.336 64.285 22.722 14.005 33.450 11.839 11.902 

1960 80.046 165.260 37.916 42.371 62.010 45.497 19.739 

1991 274.574 245.823 86.341 101.570 82.366 82.434 71.108 

2007 294.772 246.229 93.712 107.186 75.181 93.809 80.695 
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Betanzos. Principios do século XX A Coruña. Finais do século XIX 

 
 

  

Pontevedra. Cara a 1900 Malpica a principios do século XX 

A paisaxe urbana de Galicia 

A paisaxe urbana galega é moi variada por mor do tempo transcorrido. Cada época deixou 
a súa pegada, e frecuentemente distínguense ben as diferentes zonas urbanas. 

Adoita haber unha zona vella, monumental, cun trazado irregular pero harmonioso das 
súas rúas, soportais, galerías, en construcións de pedra e madeira.  

Os alargamentos teñen case sempre trazado xeométrico regular. Bloques e edificios al-
tos dedicados a actividades administrativas e comerciais. Tamén son zonas residenciais.  

Os arrabaldes concentran vivendas á beira de camiños preexistentes, sen suxeición a 
normas urbanísticas e mesturándose casas familiares con outras de varios pisos. Ás veces 
xorden aquí polígonos ou grupos illados de vivendas, promovidos pola Administración ou 
por iniciativa privada. Estas construcións, de tipoloxía moi variada, non gardan relación 
coas edificacións do contorno. 

Nas vilas e cidades galegas non hai delimitación nidia co medio rural circundante. Con 
todo, a industrialización dalgunhas áreas transforma axiña o aspecto exterior destas. 
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Proxección demográfica 

Segundo as estimacións dos demógrafos, as previsións indican o seguinte: 

� A concentración da poboación galega en determinadas áreas dinámicas permitirá:  

– Un crecemento demográfico lento pero continuo nas cidades e nas súas periferias, en 
zonas litorais turísticas (Vigo - Baiona, Pontevedra - A Toxa), e nas industriais pes-
queiras, como a ribeira arousá. 

– Crecemento acelerado na zona industrial das Pontes, na periferia urbana da Coruña, 
municipios limítrofes de Vigo e Ourense, na costa norte industrializada das Mariñas 
e na área agrícola intensiva das Rías Baixas.  

– Aumento demográfico en Lugo cidade e en Santiago de Compostela e periferia.  

– Revitalización dalgunhas capitais comarcais interiores.  

� A regresión demográfica noutras zonas levará a baleirar demograficamente as serras, os 
macizos montañosos e as penechairas altas.  

A sociedade galega actual 

A sociedade rural tradicional transformouse a partir da década dos anos setenta, grazas ao 
proceso urbanístico e á industrialización, que provocaron éxodo rural e emigración. 

A familia actual ten menos fillos e a muller foise incorporando á vida laboral; abando-
nou os tradicionais labores do campo e do fogar. Malia estes cambios fundamentais, as 
mulleres galegas seguen discriminadas no traballo, con soldos menores que os dos homes.  

Na poboación predominan numericamente as mulleres, sobre todo as maiores de 65 
anos. Cada vez son máis as mulleres que estudan e chegan á universidade. 

Desde o punto de vista lingüístico, a sociedade tradicional monolingüe en galego está a 
dar paso a unha sociedade bilingüe e diglósica, que está perdendo falantes de galego, cu-
nha tendencia moi negativa para a lingua propia de Galicia. 

Estes son os retos da sociedade galega actual: 

� Freo do despoboamento interior. 

� Freo do avellentamento da poboación. 

� Incremento da rendibilidade do sector primario. 

� Loita contra o desemprego e a pobreza. 

� Control do crecemento urbanístico e respecto pola paisaxe e a arquitectura tradicional. 

� Acollemento de inmigrantes. 

� Mitigación da emigración da xente nova galega. 

Plans xerais de ordenación urbana  

Os plans xerais de ordenación urbana (PXOU) son os instrumentos oficiais utilizados para 
planificar o crecemento das cidades. O PXOU dunha localidade cualifica o terreo en: 

� Urbano: terreo que está edificado ou urbanizado. 

� Urbanizable: onde se podería construír despois de ser acondicionado con rúas, ilumi-
nación, redes de sumidoiros e outras infraestruturas. 
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� Non urbanizable: espazo protexido para uso agrícola ou gandeiro, ou outro. 

A cualificación dun terreo non é permanente e pode cambiarse. Chámase entón terreo re-
cualificado. O PXOU establece o uso que se lle vai dar ao terreo, e tamén ao recualificado: 

� Uso residencial: bloques de vivendas abertos, barrios pechados, vivendas unifamilia-
res. 

� Uso de servizos comúns: xardíns, colexios, polideportivos, bibliotecas e centros co-
merciais. 

� Uso industrial: polígonos industriais, parques empresariais, parques científicos e tec-
nolóxicos. 

� Infraestruturas: rúas, estradas, vías férreas, estacións de ferrocarril, instalacións eléc-
tricas. 

Na confección do PXOU interveñen tres tipos de axentes: axentes públicos e privados, e 
cidadanía. 

 

 
 

���� 

Le
ct
ur
a 

A lingua, sangue do espírito 

O noso pobo, o pobo galego, soubo crear o seu propio idioma. Se a nós se nos distingue como unidade peculiar 
entremedias da familia europea, é talmente grazas ao idioma. Non é pola nosa soberanía política, nin pola reali-
zación de grandes feitos históricos colectivos, nin pola posesión e utilización de grandes riquezas económicas 
que repercutan no mercado internacional. O que verdadeiramente nos singulariza, o que nos dá personalidade 
definida e caracterizada diante dos alleos, é o idioma, ou sexa, o espírito, ese espírito xenuinamente noso que 
se reflicte fidelisimamente na lingua galega. Poderían, nunha gran treboada histórica, queimar todos os docu-
mentos do noso pasado sen deixar un; poderíannos arrapañar os bens económicos e condenarnos a unha mei-
rande pobreza; poderían estordegar toda a nosa estrutura social de maneira violenta; poderían se se quer, en-
carcerar milleiros ou ducias de milleiros de irmáns nosos...Con todo, mentres que nos nosos labios resoasen 
decote as palabras do idioma galego con toda a súa cadencia íntima, Galicia continuaría a ser un pobo, unha 
irmandade espiritual indestrutible. 
O idioma é o herdo que nós recibimos de todos os nosos antepasados e que nos foi transmitido de xeración en 
xeración ao longo dos séculos. El garda en si a máis alta creación, o meirande título de gloria de toda a comuni-
dade galaica de todos os tempos. 
(...) O idioma galego forma parte dunha gran familia: irmán do francés, do castelán, do italiano, do catalán e de 
todas as demais linguas románicas. A forza espiritual do pobo galego soubo crear de xeito semellante ao pobo 
francés, ou ao castelán, ou ao italiano, a súa lingua propia, o seu idioma, expresión da propia personalidade. 

    Olladas no futuro.Ramón Piñeiro. 
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Actividades propostas 

S23. Poboación española: 

– Como é a densidade de poboación española? 

– A que se debe o despoboamento do campo? 

– Esquematice a evolución da poboación española polo seu crecemento. 

S24. Observe os datos e calcule as taxas de natalidade, mortalidade e mortalidade in-
fantil, fecundidade e saldo migratorio no ano 2006 

Datos da poboación española. 2006 

���� Poboación total 44.708.964 

���� Persoas nacidas 466.371 

���� Persoas falecidas 387.355 

���� Falecidas menores dun ano 1.765 

���� Mulleres en idade fértil 11.358.283 

���� Inmigrantes 682.711 

���� Emigrantes 68.011 

 

S25. Complete: características urbanas de cada século ou cultura  

���� Renacemento  ���� Roma s. II a. C.  

���� S. XXI  ���� 1ª metade s. XX  

���� 2ª metade S. XX  ���� Baixa Idade Media  

���� Século XVIII  

 

 

S26. Áreas metropolitanas: que sucedeu en España nos anos setenta? 

S27. Esquematice as características da poboación galega: evolución, vitalidade, taxas 
de natalidade e mortalidade, crecemento vexetativo, distribución, densidade, e 
poboación urbana e rural. 

S28. Hábitat: 

– Característica principal do asentamento da poboación galega.  

– Faga un cadro resumo cos niveis de agrupamento do hábitat rural galego.  

– Que é unha comarca? 

S29. Mapa de comarcas económicas: escriba cales son as grandes zonas ou comar-
cas económicas de Galicia. 
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S30. Características da poboación galega: natalidade, fecundidade, mortalidade e 
emigración. 

S31. Poboación rural e urbana de Galicia: 

– Resuma as diferenzas entre a poboación rural e urbana ao longo do tempo. 

– Que causas reduciron a poboación rural? 

– Que causas incrementaron a poboación urbana? 

S32. Paisaxe urbana: 

– Que zonas forman a paisaxe das cidades galegas? 

– Características de cada unha das zonas urbanas.  

S33. Contrastes demográficos: 

– Onde vive o 50 % dos galegos? 

– Escriba a porcentaxe de poboación e de territorio ocupado da Galicia occidental e 
da Galicia interior. 

S34. Vilas e cidades galegas: 

– En que época naceron moitas vilas e cidades? 

– Como son urbanisticamente as vilas?  

– Que función teñen moitas vilas? 

S35. PXOU. Que usos pode ter un terreo urbano? 

S36. Realice unha gráfica de barras cos seguintes datos da poboación e analice os 
resultados. 

 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2007 

���� Sober 9.352   10.022   6.818  3.681 2.895 

���� Vigo 23.259 53.100 65.012 85.272 137.873 144.914 197.144 258.724 278.050 294.772 
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2. Resumo de contidos 

Demografía 

� Ciencia que estuda a poboación ou conxunto de persoas.  

� Poboación absoluta: número total de habitantes dun lugar ou zona. 

Distribución da poboación 

� A poboación mundial distribúese moi irregularmente: zonas moi poboadas fronte a zo-
nas baleiras. 

Poboación rural e urbana 

� Antigamente, a maioría da poboación vivía en aldeas e vilas.  

� Modernamente, a maioría vive en cidades. 

Factores determinantes da estrutura da poboación 

� Natalidade: suma de nenos/as nados nun período de tempo. 

Taxa de natalidade bruta = Número de nacementos no ano x 1.000  

                                                            Poboación total 

A taxa de natalidade depende de varios factores, como a taxa de fecundidade: termo 
medio de fillos/as nados por cada muller entre os 15 e os 45 anos. 

Taxa de reposición: 2,1 fillos/as por muller. 

� Mortalidade: Número de defuncións nunha poboación e tempo determinados. 

Taxa de mortalidade = Falecidos/as nun ano x 1.000 

                                        Poboación total 

Esperanza de vida: número de anos que se espera que viva un bebé. 

Teorías demográficas e crecemento da poboación 

� Primeiras teorías demográficas: asociaban aumento de poboación e progreso humano. 
Os gobernos debían fomentar a natalidade.  

� Malthus en 1798: a poboación medra xeometricamente e os alimentos aritmeticamente. 
Freos ao crecemento da poboación: guerras, fame e epidemias.  

Pirámides de poboación 

� Representan graficamente a poboación dun lugar nun momento determinado en función 
do sexo e da idade.  

Migracións 

� As migracións son desprazamentos da poboación. 

� A explosión demográfica agrávase coas migracións desde as zonas pobres ás ricas. 
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� Emigrantes: abandonan o seu lugar de orixe. 

� Inmigrantes: chegan a un lugar. Hai migracións internacionais.  

Causas das migracións 

� Migracións: poden obedecer a causas económico-laborais, políticas, bélicas, turísticas.  

Migracións e permisos legais 

� Hai inmigrantes de categorías diversas. Algúns non teñen permiso de residencia.  

Consecuencias das migracións 

� Económicas: aforros aos países de orixe. Desenvolvemento nos países de destino. Tra-
ballan en condicións inferiores aos non inmigrantes.  

� Sociais e culturais: suplen man de obra. Incrementan taxas de natalidade. Intercam-bio 
cultural. Problemas de integración e convivencia. 

Migracións en España 

� España pasou de ser un país de emigrantes a un país de inmigrantes. 

� Nos séculos XIX e XX emigraban a América. Tamén éxodo rural. 

� A partir dos anos cincuenta pasados, a Europa. 

� En España hai máis de 3,5 millóns de estranxeiros. 

A emigración en Galicia  

� Ata 1950, a América.  

� A partir dos anos sesenta:  

– A países industrializados de Europa. 
– Éxodo rural a cidades españolas e galegas. 

A cidade 

� Elementos. Número de habitantes, servizos administrativos, volume de comercio e 
inustria, un goberno, policía, rúas, edificios públicos tráfico, contaminación. 

� Características: 

– Destaca na conformación da paisaxe. 

– Acolle as industrias na periferia. 
– Caracteriza a civilización actual. 
– Maioría da poboación activa: asalariada. 

– Pode ter orixes económicos, políticos ou relixiosos.  

A cidade a través do tempo 

� As cidades antigas eran harmónicas: habitabilidade. 

� Na Idade Media non foron planificadas.  
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� Ás veces as reestruturacións das cidades estragan ou destrúen conxuntos urbanos e ar-
quitectónicos do pasado. 

� Século XX: a industria e o comercio favoreceron a aparición das megalópoles.  

Urbanización  

� A urbanización ou feito de vivir maioritariamente nas cidades é característica do século 
XX. Ata mediados do XX, a maior parte da poboación vivía no campo. 

� Actualmente, máis do 50% vive nas cidades.  

– Países desenvolvidos: o 75 % da poboación vive nas cidades. 

– Países subdesenvolvidos: 40 %. 

� Maioría das cidades: pequenas, menos de 500.000 habitantes.  

� Hai megacidades: máis de 10 millóns de habitantes.  

� Planeamento urbano. Permite coñecer a cidade por dentro: distribución das rúas, pra-
zas, edificios…  O plano poder ser:  

– Irregular: crecemento urbano non planificado. 

– Regular: crecemento planificado. 

� Dinamismo urbano. Nas cidades todo está interrelacionado: 

– Rede de transportes que subministra todo o necesario.  

– Recollida de vasuras.  
– Abastecemento de auga e rede de sumidoiros.  

� As cidades son fonte de conflitos. 

� Moitos traballan para atallar os problemas urbanos.  

� Rede urbana mundial. As cidades relaciónanse. Existen metrópoles mundiais, nacio-
nais, rexionais e cidades  máis pequenas. 

Cidades nos países subdesenvolvidos: fortes contrastes polas diferenzas de riqueza. 

� Zonas residenciais/chabolas.  

Cidades nos países desenvolvidos: 

� Cidades europeas: 

– Evolución lenta a través do tempo. 

– Maior crecemento: no século XX. 

– Zonas de ensanche e barrios periféricos.  
– Polígonos industriais afastados do centro. 
– Urbanizacións periféricas.  

� Cidades anglosaxonas norteamericanas e australianas.  

– Naceron no século XIX. 
– Centro urbano: comercio e servizos.  

– Barrios residenciais.  
– Ricos: casas unifamiliares con xardín. 
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� A cidade difusa. Territorio formado por unha gran metrópole e núcleos urbanos meno-
res próximos. Organízase en función das necesidades da metrópole. Ben conectada con 
rede de transportes. 

Poboación española 

� Densidade: baixa. Zonas moi poboadas fronte a áreas menos densas. Éxodo rural. 

� Diminúe a poboación nova (0-14 anos). Forte descenso da natalidade.  

� Aumenta a poboación vella (máis de 65 anos). 

� A partir de 1995: crecemento natural negativo. 

� España seca: poboación agrupada en pobos.  

� España húmida: poboación espallada. 

Proceso de urbanización en España: 

� Cidade preindustrial: 

� Primeiros núcleos urbanos. Século IX antes de Cristo.  

� Século II antes de Cristo: rede urbana de cidades romanas.  

� Idade Media:  

– Regresión urbana na zona cristiá. 
– Vitalidade na zona musulmá. 

– Camiño de Santiago: rede de cidades.  

� Renacemento (século XV-XVI). Medran as cidades.  

– Prazas rectangulares.  
– Edificios novos. 

� S. XVIII: Ilustración. Paseos rectilíneos. Edificios monumentais. Cidades racionais. 

Urbanización en España (XIX- XX) 

� Século XIX: cidade industrial. 

� A zona histórica modernízase. Vivendas en altura. Novas prazas. Alargamentos.  

� 1900-1939: ampliación pola periferia.  

� Desde 1950: reconstrución das cidades tras a guerra civil. Éxodo rural.  

– Centros históricos: abandono e deterioración.  
– Máis tarde, téntase revitalizar os centros históricos.  

– Urbanismo descontrolado.  

� Finais do século XX: comeza a rehabilitación dalgúns cascos históricos.  

Áreas metropolitanas (anos setenta do século XX) 

� Crecen municipios limítrofes de cidades.  

� Fórmanse as áreas metropolitanas. Instálanse industrias nelas.  

� Peso económico e demográfico das áreas metropolitanas.  
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Poboación galega 

� Desde finais do século XVIII ata hoxe: a poboación foi crecendo (de 1.150.000 a 
2.780.000 habitantes). 

� Desde hai unhas décadas, a poboación galega está envellecendo progresivamente: cre-
cemento vexetativo baixo. 

� Distribución moi irregular da poboación. 

� Densidade de poboación: alta, en conxunto 93 habitantes por km2. 

Hábitat ou poboamento de Galicia 

� Moi espallado: pequenos núcleos de poboación próximos entre eles.  

� Agrupacións, de sinxelas a máis complexas: casal, lugar, rueiro ou aldea, parroquia. 

Comarca ou bisbarra 

� Comarca: unidade viva sen límites precisos. Depende da influencia da vila cabeceira.  

� Comarcas económicas: nas últimas décadas, nova ordenación territorial baseada nas 
comarcas socioeconómicas, onde hai postos de traballo, industrias, servizos sanitarios, 
culturais, educativos… 

Radiografía da poboación galega 

� Peso demográfico decrecente.  

� Menos emigración 

� Redución da natalidade.  

� Retroceso da taxa de fecundidade. 

� Estabilidade da taxa de mortalidade. 

� Forte avellentamento demográfico. 

Contrastes demográficos 

� O 50% dos galegos vive en terras situadas por debaixo dos 50 m de altitude. Galicia 
occidental: densamente poboada.  

� O 73% da poboación. Ocupa o 42 % do territorio. Galicia interior: pouco poboada. 

� O 27% da poboación. Ocupa o 58 % do territorio. Poboación rural e urbana 

� En Galicia predomina a poboación rural.  

� Século XX: baixou o número de habitantes do rural. Aumentou o de poboación urbana.  

� Reducen a poboación rural: 

– Emigración a América e a Europa.  

– Éxodo rural ás cidades. 
– Transformación das actividades agrarias.  
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� Aumentan a poboación urbana:  

– Industrialización dos núcleos urbanos. 
– Emigrantes retornados e asentados nas vilas e cidades.  

– Concentración de poboación nas vilas cabeceiras de comarca.  

Vilas e cidades 

� Moitas vilas e cidades remóntanse á época castrexa.  

� As vilas coordinan a actividade na súa área de influencia.  

� Moitas vilas son centros de intercambios de excedentes agrarios.  

� Nalgunha vilas, a concentración de industrias e servizos atrae man de obra.  

� Paisaxe urbana de Galicia 

– Paisaxe moi variada. 

– Zonas vellas, monumentais. 

– Alargamentos. 

– Arrabaldes. 
– Non hai delimitación clara entre o rural e o urbano.  

Proxección demográfica 

� Crecemento demográfico lento pero continuo nas cidades e nas súas periferias, en zo-
nas litorais turísticas e na ribeira arousá. 

� Crecemento acelerado na zona industrial das Pontes, na periferia urbana da Coruña, nos 
municipios limítrofes de Vigo e Ourense, nas Mariñas e nas Rías Baixas.  

� Aumento demográfico na cidade de Lugo e na cidade e periferia de Santiago. 

� Revitalización dalgunhas capitais comarcais interiores.  

� Regresión demográfica nos macizos montañosos e nas penechairas altas.  

A sociedade galega actual 

� Na década dos setenta o proceso urbanístico e a industrialización provocaron o éxodo 
rural e a emigración. 

� Familia: menos fillos. 

� Muller: incorporouse á vida laboral. 

� Predominan as mulleres. Sobre todo, as maiores de 65 anos. 

� Moitas mulleres fan estudos universitarios. 

Plans xerais de ordenación urbana 

� Os plans xerais planifican o crecemento das cidades. Cualifican o terreo en urbano, ur-
banizable e bon urbanizable. A cualificación dun terreo pode cambiarse. 

� Usos dos terreos: residencial, de servizos comúns,  industrial e de infraestruturas. 
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3. Test de autoavaliación 
 

1. Segundo as teorías demográficas de Malthus... 

� Entanto que a poboación medra aritmeticamente, os recursos fano segundo 
unha progresión xeométrica. 

� Entanto que a poboación medra xeometricamente, os recursos fano segundo 
unha progresión aritmética. 

� A poboación e os recursos medran xeometricamente, polo que non haberá re-
cursos dabondo para todos en breve. 

� A poboación e os recursos medran aritmeticamente, polo que non haberá recur-
sos dabondo en breve. 

2. A pirámide de poboación que reflicte aos países subdesenvolvidos caracterízase por... 

� Ter forma de pagode, de base ancha e tronco e cumio estreitos. 

� Ter forma de campá, cunha base e un cumio estreito e o tronco ancho. 

� Ter forma de bulbo ou urna con base moi estreita e cumio amplo. 

� Ter forma de cilindro, cunha base, cumio e tronco amplos. 

3. Crecemento vexetativo é… 

� O crecemento dos vexetais. 

� O número de nacementos. 

� O crecemento en estado vexetativo. 

� A diferenza entre o índice de natalidade e o de mortalidade. 

4. Galicia foi tradicionalmente un país emigrante. Ata 1950 predominou a emigración cara a... 

� América do norte. 

� Europa oriental. 

� Europa: Alemaña, Francia e Suíza. 

� América central e do sur. 

5. O acrónimo PXOU quere dicir... 

� Plan xeral de organización de usuarios. 

� Plan xeral de ordenación urbana. 

� Progreso xeral da ordenación urbana. 

� Plan xenérico de organización do usado. 
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6. Os emigrantes abandonan o lugar de orixe por... 

� Espírito aventureiro. 

� Desexo de coñecer outras culturas. 

� Afán desmesurado de enriquecemento. 

� Fuxir da pobreza. 

7. Unha metrópole é unha aglomeración urbana de.... 

� Máis de 1.000.000 de habitantes. 

� Máis de 750.000 habitantes. 

� Máis de 500.000 habitantes. 

� Máis de 250.000 habitantes. 

8. O éxodo rural consiste en... 

� A emigración da xente das cidades cara ao campo, cansa do ritmo das cidades. 

� A emigración da xente do campo cara a vilas de tamaño medio, na procura de 
traballo. 

� A emigración dos habitantes do campo cara ás cidades na procura dunha vida 
mellor. 

� A emigración dos habitantes das cidades pequenas cara ás grandes cidades. 

9. Os barrios periféricos das cidades defínense co termo: 

� Conurbación. 

� Megalópole. 

� Área difusa. 

� Arrabalde. 

10. Como cualificaría o seu nivel de asimilación desta unidade? 

� Moi alto. 

� Alto. 

� Baixo. 

� Moi baixo. 
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4. Solucionarios 

4.1 Actividades  

S1.  

� Demografía é a ciencia que estuda a poboación ou conxunto de persoas. 

� Poboación absoluta é o número de habitantes dun lugar ou zona. 

� Poboación relativa ou densidade de poboación é o número de habitantes por 
km2. 

� Índice de natalidade é o número de nacementos por cada 1.000 habitantes. 

� Índice de mortalidade é o número de defuncións por cada 1.000 habitantes. 

� Crecemento vexetativo é o aumento da poboación dado pola diferenza entre o 
número de nacementos e o de defuncións. 

� Esperanza de vida é a media de anos de vida dunha xeración nun país ou re-
xión. 

S2.  

Factores distribución 

Físicos (abundancia de auga, climas tempera-
dos, vales e chairas fértiles, recursos enerxé-
ticos); humanos (históricos, económicos ou 

políticos). 

Maior concentración poboación 

China, India, EE UU, Indonesia, Brasil, Pa-
quistán, Bangladesh, Rusia, Nixeria e Xapón. 

Países / zonas menor concentración 

 

 Menos de 1  De 1 a 25  De 25 a 100  Máis de 100 

Siberia (Rusia), deserto Sahara (N. África), 
deserto Australia, selva Amazónica, Canadá, 
Grenlandia, Países Nórdicos, deserto Gobi. 

S3.  

REXIÓNS Natalidade Mortalidade C. Vexetativo 

���� África 38 ‰ 14 ‰ 24 ‰ 

���� Asia 20 ‰ 7 ‰ 13 ‰ 

���� América do Norte 14 ‰ 9 ‰ 5 ‰ 

���� Iberoamérica 23 ‰ 6 ‰ 17 ‰ 

���� Oceanía 18 ‰ 7 ‰ 11 ‰ 

���� Europa 11 ‰ 10 ‰ 1 ‰ 
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S4.  

� O 90 % da poboación mundial vive no hemisferio norte.  

� En Asia vive o 60 % da poboación mundial.  

S5.   

� Malthus opúxose ás ideas que defendían os beneficios do aumento de poboa-
ción. 

� Teoría de Malthus: a poboación do mundo medra xeometricamente, pero os 
alimentos e outros recursos fano aritmeticamente.  

� Malthus propuña, entre outras medidas, retardar a idade de formación da pare-
lla.  

S6.  

� Explosión demográfica: xera problemas alimentarios, educativos e de vivenda. 

� O mundo pode dividirse en: 

– Norte: mundo desenvolvido e rico, con taxa de crecemento vexetativo me-
dia ou baixa e alta esperanza de vida.  

– Sur: mundo non desenvolvido e pobre, con altas taxas de natalidade, alto 
crecemento vexetativo e esperanza de vida moi baixa.  

S7.  

���� Cando comezou a 
explosión demográfi-
ca? 

A partir de 1950, tras a II Guerra Mundial (na segunda metade do século XX). 

���� Como ha evolucionar a 
poboación no futuro? Prevese un decrecemento da poboación e un avellentamento no primeiro mundo. 

���� Como foi o crecemento 
da poboación mundial 
nos últimos cincuenta 
anos? 

Produciuse o cambio no ritmo dela, decelerou o crecemento e, polas políticas de control 
de natalidade, empezou a reducir considerablemente o crecemento. 

S8.  

� De base moi ancha: máis do 40% da poboación moza.  

� De base estreita: taxa de natalidade baixa nos últimos anos.  

� De cumio estreito: baixa porcentaxe de anciáns respecto do total.  

� De cumio ancho: máis do 12% da poboación supera os 65 anos.  

� De forma case rectangular:  

– Menos do 40% da poboación moza. 

– Menos do 12% son vellos.  

– Predominio da poboación adulta.  
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S9.  

� Unha pirámide de poboación é a representación gráfica da poboación dun lugar 
nun momento determinado, distribuída por sexo e idade. 

 

���� Formato das pirámides. Pirámide de pagode: progresiva. Pirámide de campá: estancada. 

���� Como son as bases? Amplas e semellantes 

���� Os grupos de poboación vella 
son numerosos ou reducidos? 

Reducido, lixeiramente superior o 
das mulleres. 

Moito máis amplo que no 1998. Fala 
do aumento da esperanza de vida. 

���� Hai diferenzas entre os grupos 
de idades novas e adultas? 

Poboación máis nova que na segun-
da pirámide, con ampla base decre-
cendo en sentido ascendente. 

Reduciuse, respecto da anterior o 
número de nados, moita poboación 
de idade media. 

���� Hai máis número de homes 
vellos ou de mulleres? Por que? 

Mulleres, pois levaban unha vida 
máis sa ou menos exposta a riscos, 
pola participación nas guerras... 

Hai moitas máis mulleres, os homes 
son os máis afectados nos casos de 
guerra. 

���� Diferenzas entre sexos? 
Semella moi equilibrada, poucas 
diferenzas. 

Nos grupos de maior idade, as mulle-
res. 

���� Pode apreciar algunha diferenza 
significativa entre unha e outra? 

Basicamente a esperanza de vida, na segunda percíbese un aumento consi-
derable no número de persoas que superan os 80 anos. 

S10.   

���� Migracións 
Desprazamentos da poboación desde o seu lugar de orixe a outro de destino, con cam-
bio de domicilio. 

���� Emigrantes Persoas que abandonan o seu lugar de orixe para establecerse noutro sitio. 

���� Inmigrantes Persoas que chegan a un lugar, onde se establecen. 

S11.  

� Moitos demógrafos afirman que se están a producir feitos descoñecidos ata 
agora, como o extraordinario aumento da poboación en certas zonas ou o cre-
cemento vertixinoso das cidades. 

� Con emigracións masivas, despoboamento do campo, incremento acelerado 
dalgunhas cidades e fames. 

S12.  

Causas das migracións: 

� Económico-laborais: precariedade económica no país de orixe. 

� Políticas: 

– Deportados polo seu Goberno. 

– Exiliados que piden asilo político. 

� Bélicas. As guerras provocan migracións masivas: refuxiados. 

� Turísticas: desprazamentos por atractivos paisaxísticos, culturais ou climáticos.  
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S13.  

� Consecuencias económicas das migracións. 

���� Nos lugares de orixe 
Perda de poboación, nomeadamente moza (moitos non volverán nunca); chegada 
de cartos dos países de destino. 

���� Nos lugares de destino 
Man de obra barata; poboación sen papeis, o que poder xerar un problema social 
(persoas sen recursos). 

� Nos países avellentados, as migracións modifican as pautas demográficas, pois 
incrementan as taxas de natalidade.  

S14.  

País de emigrantes 

���� Séculos XIX e XX – Emigración á América 

���� A partir dos anos 50 do s. XX – Emigración a países de Europa occidental 

���� Migración interior. XIX e XX – Éxodo ás zonas industriais: Cataluña, Madrid, País Vasco, Valencia. 

Máis emigrantes ca inmigrantes. 

País de inmigrantes 

���� Porcentaxe de inmigrantes – 10% da poboación 

���� Orixe dos inmigrantes ricos – Países do norte de Europa 

Máis inmigrantes ca emigrantes. 

S15.  

Causas 

 

Atraídos polo desenvolvemento 
económico da Península. Os lati-
noamericanos pola facilidade de 
integración debido á lingua. 

Da China veñen para converterse 
en empresarios, buscando unha 

mellor calidade de vida. 
Do norte de África, como encruci-
llada cara á Europa para os sub-
saharianos que buscan unha vida 
digna, o que non poden atopar 

nos seus países de orixe. 

S16.  

� Evolución da emigración en Galicia: 

– Tradicionalmente: país de emigrantes. 

– Ata 1950: emigración a América. 

– A partir de 1960:  

 Emigración a Alemaña, Francia, Suíza. 

 Éxodo rural ás cidades, á costa e ás zonas industriais.  
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S17.  

� A cidade é un lugar de asentamento humano con importante vida social. 

� Na cidade hai edificios, servizos públicos, centros comerciais e administrati-
vos. 

� A orixe das cidades é moi diversa: 

– Razóns económicas: situación estratéxica respecto das rutas comerciais, 
proximidade a un río ou porto natural, a unha explotación de recursos natu-
rais ou de instalacións industriais.  

– Razóns políticas: decisión dun soberano. 

– Razóns relixiosas: santuario. 

S18.  

� Características das cidades ao longo do tempo 

Época Característica 

���� Castrexa – Citanias 

���� Romana – Dúas rúas principais perpendiculares 

���� Medieval – Rodeada de murallas 

���� Renacentista 
– Creceu grazas ao tráfico terrestre e marítimo.  
– Actividade comercial 

���� Industrial (desde 
século XIX) 

– Localización de depósitos de combustibles e materias primas. 
– Unidas por ferrocarril 

S19.  

� A urbanización é característica do século XX. 

� Nos países desenvolvidos, o 75% da poboación vive nas cidades. 

� Nos países non desenvolvidos, o 40%. 

� Grandes megalópoles ou megacidades: 

– América: Boswash (Boston a Washington), Chippitts (Chicago a Pittsburg), 
Sansan (S. Francisco ata San Diego).  

– Asia: Tocaido (arredor de Tokío). 

– Europa: Londres-Leeds, Renania (ao longo do río Rin, Alemaña e Países 
Baixos). 

S20.  

� Unha cidade ten plano irregular porque naceu sen planificación. 

� Que unha cidade teña plano regular significa que creceu de xeito planificado. 

� Exemplos de interrelación no interior das cidades: vehículos de transporte 
subministradores de todo o necesario e para retirar lixo, papeleiras, colectores, 
vertedoiros, rede de abastecemento de auga e de sumidoiros, e planta de trata-
mento de augas residuais.  
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S21.  

� As cidades pódense clasificar en: cidades de países subdesenvolvidos e de paí-
ses desenvolvidos.  

� As cidades dos países subdesenvolvidos caracterízanse polos fortes contrastes 
marcados polas diferenzas de riqueza.  

� Modelos de cidades nos países desenvolvidos: 

– Cidades europeas: 

– Teñen orixe antiga e evolucionaron ao longo do tempo. 

– Creceron moito entre 1945 e 1980. 

– Crearon zonas industriais, zonas de ensanche e barrios periféricos.  

– O comercio, os servizos e as zonas de residencia quedan no centro.  

– O tráfico intenso obriga a crear vías de entrada e de saída desde vías 
de circunvalación.  

– Urbanizacións periféricas que desprazan os habitantes do centro. 

– Cidades anglosaxonas norteamericanas e australianas: 

– Xurdiron no século XIX. 

– Centro urbano ocupado por edificios altos, comercios e servizos.  

– A xente vive arredor do centro en barrios residenciais.  

–  Os sectores ricos ocupan vivendas unifamiliares con xardín. 

S22.  

� Unha cidade difusa é un territorio formado por unha gran metrópole e un con-
xunto de núcleos urbanos menores próximos.   

� A cultura urbana é un sistema de normas e valores: un sistema de comporta-
mentos, actitudes e opinións. A cultura urbana ten, en xeral, estes trazos: illa-
mento social, secularización, relacións sociais superficiais, anonimato, transito-
riedade e utilitarismo, espírito de competencia, gran mobilidade, debilitamento 
das estruturas familiares, desaparición das relacións cos parentes remotos, aso-
ciacionismo, perda de protagonismo do individuo fronte ás asociacións.   

S23.  

� A densidade de poboación española é baixa. 

� O despoboamento do campo débese ao éxodo rural.  

� Evolución da poboación española: 

– Poboación nova (de a 14 anos): diminúe. 

– Poboación vella (máis de 65 anos): aumenta. 

– Ata 1991: crecemento natural positivo. 

– 1995: crecemento cero. 

– Últimos tempos: recuperación da poboación. 
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S24.   

Taxa natalidade Taxa fecundidade Mortalidade infantil 

  466.371 
                     X 1000  =  10’4 ‰ 
 44.708.964 

    466.371 
                      X 1000 = 41 ‰ 
  11.358.283 

Taxa mortalidade Saldo migratorio 

   387.355 
                     X 1000 = 8’66 ‰ 
 44.708.964 

 
682.711 – 68.011 = 614.700 (positivo) 

 
 
 
 
         1765 
                         X 1000 = 3’78 ‰ 
       466.371 

S25.  

���� Renacemento Prazas planta rectangular. ���� Século XVIII Edificios monumentais. 

���� S. XXI Áreas metropolitanas. ���� Roma s. II a. C. Sistema de calzadas. 

���� 2ª metade S. XX Aparición infravivendas. ���� 1ª metade s. XX Cidade Lineal. 

 

 

���� Baixa Idade Media Aparición dos burgos. 

S26.  

�  Nos anos setenta do século XX: 

– Creceron os municipios limítrofes das cidades. 

– Formáronse áreas metropolitanas. 

– Instaláronse industrias nestas áreas.  

– Adquiriron peso económico e demográfico. 

S27.  

� Evolución: aumento progresivo, desde 1.150.000 habitantes a finais do século 
XVIII a 2.780.000 na actualidade. 

� Vitalidade: progresivo avellentamento. 

� Taxa de natalidade: decrecente. 

� Taxa de mortalidade: estacionaria. 

� Crecemento vexetativo: moi baixo. 

� Distribución: desigual. 

� Densidade: alta (93 habitantes por km2). 

– Comarcas litorais: crecente. 

– Comarcas interiores: decrecente.  

� Poboación:  

– Urbana: aumenta. 

– Rural: decrece.  
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S28.  

� A característica principal do asentamento da poboación galega é o alto grao de 
espallamento: pequenos núcleos de poboación próximos entre si.  

� Niveis de agrupamento do hábitat rural galego: 

– Casal: casa illada con construcións anexas: hórreo, alpendre, pozo, cortes, 
curral, eira… 

– Lugar: conxunto de varias casas. 

– Barrio, rueiro: varias casas que forman parte dunha comunidade superior: 
aldea. 

– Parroquia: conxunto de aldeas e rueiros. Articula a vida do conxunto. 

� Unha comarca é unha unidade viva sen límites precisos. Depende da influencia 
da vila cabeceira. 

S29.  

Ferrol, Viveiro, A Coruña, Lugo, Santa Uxía de Ribeira, Santiago de Compostela, 
Vilagarcía de Arousa, Monforte de Lemos, Pontevedra, O Barco de Valdeorras, 
Vigo e Ourense. 

S30.  

� Características da poboación galega: 

– Natalidade, baixa, por redución drástica. 

– Fecundidade: retroceso, con menos dun fillo por muller. 

– Mortalidade: estabilizada. 

– Emigración: reducida, respecto doutros tempos.  

S31.  

� A poboación rural en Galicia sempre foi maioritaria ata hai poucos anos. 

– No século XIX a poboación urbana só representaba o 8 % do total galego. 

– No século XX descendeu moito o número de habitantes do rural. 

– Pola contra, aumenta a poboación urbana, que no ano 2000 representaba o 
69 % do total. 

� Reduciron a poboación rural: 

– As emigracións masivas doutros tempos. 

– O éxodo rural. 

– A mecanización da actividade agrícola.  

� Incrementaron a poboación urbana: 

– A paulatina industrialización. 

– Os emigrantes retornados. 

– A concentración da poboación nas vilas cabeceiras de comarcas.  



 

Páxina 52 de 56 

 

 

S32.  

� Zonas da paisaxe urbana galega: zona vella ou monumental, alargamento e 
arrabalde. 

� Características de cada unha das zonas: 

– Zona vella: trazado irregular, soportais, galerías, e pedra e madeira como 
material predominante. 

– Alargamento: trazado xeométrico regular, edificios altos, centros adminis-
trativos e comerciais, e zona residencial. 

– Arrabalde: vivendas urbanisticamente desordenadas, casas unifamiliares e 
plurifamiliares, tipoloxía variada, sen relación co contorno. 

S33.  

� O 50% dos galegos vive en terras situadas por debaixo dos 50 metros sobre o 
nivel do mar. 

� Porcentaxe de poboación e de territorio ocupado: 

– Galicia occidental: o 73 % da poboación ocupa o 42 % do territorio. 

– Galicia interior: o 27 % da poboación ocupa o 58 % do territorio. 

S34.  

� Moitas vilas e cidades naceron na época castrexa. 

� Urbanisticamente as vilas son o resultado da intersección dunha rúa principal 
con outras secundarias, onde se asentan os servizos públicos: administrativos e 
comerciais. 

� Moitas vilas son focos dinamizadores económicos, pois nela hai intercambio de 
excedentes de produtos agrarios entre os habitantes da comarca.  

S35.  

� Un terreo urbano pode ter estes usos: residencial, de servizos comúns, indus-
trial e de infraestruturas. 

S36.  

 

Son dous concellos diametralmente opostos. O 
concello de Vigo é un dos que máis medrou en Ga-
licia, especialmente a partir da segunda metade do 
século XX.  
Sober, que xa tiña unha escasa poboación, paseni-
ño a foi perdendo. 
Mentres Vigo se converte nunha gran cidade, So-
ber despobóase e avellenta. 
Desaparece o mundo rural fronte ao mundo urba-
no. 
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4.2 Test de autoavaliación 
 

1. Segundo as teorías demográficas de Malthus... 

�  

� Entanto que a poboación medra xeometricamente, os recursos fano segundo 
unha progresión aritmética. 

�  

�  

2. A pirámide de poboación que reflicte aos países subdesenvolvidos caracterízase por... 

� Ter forma de pagode, de base ancha e tronco e cumio estreitos. 

�  

�  

�  

3. Crecemento vexetativo é… 

�  

�  

�  

� A diferenza entre o índice de natalidade e o de mortalidade. 

4. Galicia foi tradicionalmente un país emigrante. Ata 1950 predominou a emigración cara a... 

�  

�  

�  

� América central e do sur. 

5. O acrónimo PXOU quere dicir... 

�  

� Plan xeral de ordenación urbana. 

�  

�  
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6. Os emigrantes abandonan o lugar de orixe por... 

�  

�  

�  

� Fuxir da pobreza. 

7. Unha metrópole é unha aglomeración urbana de.... 

� Máis de 1.000.000 de habitantes. 

�  

�  

�  

8. O éxodo rural consiste en... 

�  

�  

� A emigración dos habitantes do campo cara ás cidades na procura dunha vida 
mellor. 

�  

9. Os barrios periféricos das cidades defínense co termo: 

�  

�  

�  

� Arrabalde. 

10. Como cualificaría o seu nivel de asimilación desta unidade? 

�  

�  

�  

�  
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5. Glosario 
 

A ���� Asilo político 
Amparo ou protección que se lle concede a un estranxeiro desterrado ou fuxido do seu país por 
motivos políticos, raciais ou relixiosos. 

 

B ���� Bilingüe Sociedade que usa dúas linguas; no caso da sociedade galega, castelán e galego. 

 

���� Caiuco 
Embarcación pequena sen cuberta e moi convexa, movida por remos. Cun motor, utilizada 
para transportar emigrantes desde a África subsahariana. 

���� Chafrán Plano que resulta de cortar unha esquina. 

���� Conxunto 
xeopolítico 

Unión temporal ou definitiva de Estados con fins económicos, políticos... A Unión Europea é un 
exemplo de conxunto xeopolítico. 

C 

���� Cuadrícula 
ortogonal 

Conxunto de cadrados que resultan de cortar perpendicularmente series de rectas paralelas en 
ángulo recto. 

 

D ���� Diglosia 
Situación sociolingüística na que, nunha comunidade con dúas linguas, unha delas ten rango 
inferior (no caso de Galicia, o galego) e os dous idiomas son usados para funcións diferentes. 

 

E ���� Estado civil Condición de soltaría, matrimonio, viuvez... dun individuo. 

 

I 
���� Inmigrante inter-

nacional 
Persoa nacida fóra do país onde reside ou que ten unha nacionalidade diferente. 

 

M ���� Monolingüe Sociedade que usa unha soa lingua. 

 

P ���� Patera  
Barca de fondo moi plano, usada moitas veces por emigrantes ilegais procedentes do norte de 
África. 

 

���� Reagrupamento 
familiar 

Acción e efecto de volver xuntarse unha familia. 

���� Regresión demo-
gráfica 

Cambio ou proceso negativo na evolución da poboación: redución da natalidade, avellentamen-
to da poboación, crecemento vexetativo baixo e redución da taxa de fecundidade. R 

���� Rexistro civil 
Aquel no que se fan constar os nacementos, matrimonios, defuncións e demais feitos relativos 
ao estado civil das persoas. 

 

V ���� Visado 
Requisito esixido polas autoridades para lle dar validez a un pasaporte e permitirlle ao titular 
entrar ou saír dun país. 
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6. Bibliografía e outros recursos 

Bibliografía 

� Libros de ciencias sociais (xeografía) de primeiro e terceiro de ESO. Edicións Xerais, 
Consorcio Editorial Galego, Anaya e Santillana. 

� Libros da EPA. Módulo 1. Unidade didáctica 1. Capítulo 4: Poboamos a Terra. Xunta 
de Galicia. 
[http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXFP/adultos/Ed_secundaria/Libros/Sociedade/Modulo1_Sociedade.pdf] 

Ligazóns de internet 

� [http://www.acnur.org] Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados 
(ACNUR).  

� [http://www.bancomundial.org] Banco Mundial. 

� [http://www.un.org/Depts/unsd/statdiv.htm] División de Estatística das Nacións Unidas. 

� [http://www.un.org/popin/] División de Poboación das Nacións Unidas.  

� [http://www.unfpa.org] Fondo de poboación das Nacións Unidas (FNUAP).  

� [http://www.ige.xunta.es] Instituto Galego de Estatística (IGE)  

� [http://www.ine.es] Instituto Nacional de Estatística (INE)  

� [http://recursos.cnice.mec.es/] Ministerio de Educación, Política Social e Deporte. 

� [http://www.iom.int] Organización Internacional para as Migracións (OIM).  

� [http://www.measuredhs.com] Programa de enquisas de demografía e saúde (DHS).  

� [http://www.jhuccp.org/popline/] Programa de Información dobre Poboación (PIP).  

� [http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop] Reloxo da poboación mundial. 

� [http://www.climantica.org/roller/climanticaFront/gl/page/unidad?u=03]  

O lixo tamén quenta. 

� [http://www.coag.es/proxectoterra/]  

Banda deseñada, apuntamentos e actividades sobre a paisaxe e o urbanismo galego. 

Outros recursos  

Cartografía 

� Mapas murais (Vicens Vives), xeográficos e temáticos. 

Presentacións 

� Páxina web do CNICE (Ministerio de Educación e Ciencia), con interesantes ficheiros 
en Power Point sobre a poboación e a súa evolución. 

 
 


