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1. Secuencia de contidos e actividades 

1.1 A persoa, ser social 

Un animal calquera ao pouco de nacer xa se vale por si mesmo, ou polo menos sobrevive 
con moi poucos coidados. As persoas necesitamos axuda e compaña doutras persoas desde 
o intre de nacermos, e mesmo desde antes. Pero non acaba aquí a nosa dependencia dos 
semellantes; para alimentármonos, educármonos, aprendermos unha profesión... seguimos 
dependendo doutras persoas, e estas, á vez, dunha sociedade organizada que ofreza medios 
para que cada individuo desenvolva a súa personalidade.  

Se o ser humano vive en sociedade, cómpre organizarse para que a convivencia sexa 
posible.  

Esta organización é precisa desde os grupos máis reducidos, como a familia, aos máis 
extensos, como a comunidade internacional. 

As persoas viven en sociedade desde as tribos máis primitivas ata os pobos máis desen-
volvidos. Con todo, o planeta Terra está cheo de problemas, de tensións, de desigualdades; 
diferenzas que se poderían reducir a problemas de convivencia. 

1.1.1 Convivencia 

A convivencia entre persoas non sempre é unha realidade: no contorno planetario vemos 
odios, guerras, violencia, explotación; imponse a lei do máis forte: o grande ataca o pe-
queno, a maioría maltrata a minoría, os listos enganan os crédulos…  

Con todo, na sociedade actual tamén se dan actitudes e valores moi positivos e favore-
cedores da convivencia. Un dos obxectivos de toda sociedade é convivir pacificamente: 

� Tolerando e respectando as formas diferentes de pensar e de comportarse. 

� Participando na vida da comunidade: eleccións, asociacións… 

Actitudes positivas para a convivencia 

Condición indispensable para que a convivencia sexa posible é a existencia dunhas actitu-
des persoais de: 

� Tolerancia. Tolerancia para aceptarmos formas de pensar diferentes á nosa. Pola con-
tra, a intolerancia, o non admitir o punto de vista dos demais, é causa habitual de confli-
tos. 

A democracia implica un compromiso coa tolerancia. A tolerancia supón convivir con 
quen non esteamos de acordo; aceptalo e valoralo como persoa. O verdadeiro demócra-
ta acepta e tolera a quen defenda outras ideas e outros intereses. Os gobernantes, pola 
súa parte, teñen a obriga de atender as minorías. 

Ata que punto se debe ser tolerante cos intolerantes? A democracia debe aceptar a exis-
tencia de grupos que defenden ideas pouco tolerantes, e mesmo debe darlles facilidades 
para poderen defendelas, se non atentan contra os principios da democracia. 
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� Civismo. O civismo é unha actitude persoal que fai máis agradable a vida do grupo. O 
civismo é a primeira condición para que exista convivencia pacífica. 

Esta actitude tense que manifestar sempre: na familia, no traballo, no centro de ensino, 
nos lugares de lecer, na rúa..., respectando as instalacións de servizo público e manten-
do limpa a natureza. 

Unha forma extremada de incivismo é a violencia, primeiro atranco para unha convi-
vencia pacífica. Pódense dar moitas manifestacións de violencia, desde a violencia civi-
lizada imposta polos grupos económicos, políticos e sociais poderosos, ata a violencia 
exhibida polos grupos sociais marxinados da sociedade. A violencia que atenta contra a 
vida das persoas é a delincuencia e o terrorismo, diferentes nas causas, pero coinciden-
tes nos resultados. 

� Igualdade. Todos somos esencialmente iguais e temos os mesmos dereitos fundamen-
tais, pero non as mesmas oportunidades: mentres uns son moi ricos, outros son moi po-
bres; mentres uns poden chegar facilmente á cultura, outros quedan analfabetos por fal-
ta de medios; mentres uns teñen traballo, outros están en paro. 

Nunha democracia todos somos iguais: gozamos dos mesmos dereitos e temos acceso 
aos bens necesarios para unha vida digna. Todas as persoas debemos ser tratadas en 
igualdade de condicións na xustiza, na educación, na asistencia médica... 

� Pluralismo. Non se poden rexeitar formas de pensar ou estilos de vida polo feito de se-
ren diferentes aos nosos. Nisto consiste o pluralismo; nunha sociedade tan diversificada 
como a actual é imposible a uniformidade entre todos os seus membros. O pluralismo 
resulta enriquecedor. Circunstancias de raza, relixión, nacionalidade… orixinan com-
portamentos diferentes, pero non rexeitables. 

A desigualdade e a intolerancia traen fame, paro, racismo, emigración forzada e xeno-
fobia. 

� Diálogo. O diálogo, a comunicación entre persoas, é fundamental para a convivencia. 
Normalmente estamos xordos á opinión do veciño, ao problema do próximo, porque 
nos escoitamos a nós mesmos. O diálogo debe empezar na familia. Casos de adicción e 
de inadaptación social poden nacer na falta de diálogo. 

Nos estados onde existan minorías étnicas, relixiosas ou lingüísticas, non se lles negará ás persoas que pertenzan a tales 
minorías o dereito que lles corresponde:  
���� Ter a súa propia vida cultural. 
���� Profesar e practicar a súa relixión. 
���� Empregar o seu idioma propio. 

Pacto internacional dos dereitos civís e políticos. ONU 

 

  

As actitudes persoais de tolerancia, civismo, igualdade e diálogo son indispensables para a convivencia 
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O berro, cadro do pintor noruegués Edvard Munch (1863-1944). 

 

1.1.2 Pluralismos 

Pluralismo político 

Cada persoa ten as súas propias ideas e opinións. Todos somos distintos, temos problemas 
diferentes e formas de pensar a miúdo diverxentes.  

Nunha sociedade pluralista conviven pacificamente diferentes ideoloxías. O pluralismo 
político maniféstase a través dos partidos políticos: asociacións de persoas cunha ideolo-
xía común e coa intención de influír no goberno do país ou de alcanzar o poder.  

O conxunto de institucións políticas que funcionan nun país, e que constitúen a súa 
forma peculiar de goberno, é o seu sistema ou réxime político. 

Pluralismo relixioso 

Non todas as persoas teñen as mesmas crenzas relixiosas. O home primitivo sentía a nece-
sidade de crer nun ser superior que o protexese dos fenómenos naturais que non sabía ex-
plicar: vento, lóstregos, tronadas, etc. Actualmente, na segunda década do século XXI, a 
persoa segue interrogándose sobre a existencia, a inxustiza, a dor, a morte… 

As respostas a estas interrogantes son múltiples. Uns atópanas na relixión: hai un ser 
superior co que queren comunicarse a través da oración e duns ritos. Outros atópanas no 
traballo, na xustiza, na ciencia, na estética… 

Hai numerosas relixións no mundo: cristianismo (católicos, ortodoxos, protestantes...), 
islamismo, budismo, confucianismo, sintoísmo, brahmanismo, etc. 
 

“Todas as persoas teñen dereito á liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión; este dereito inclúe a liberdade de 
ter ou de adoptar a relixión ou as crenzas, individual ou colectivamente, tanto en público coma en privado, mediante o cul-
to, a celebración dos ritos, as prácticas e o ensino”.  

Pacto internacional dos dereitos civís e políticos. ONU 

 

  
 

 

Cruz. Cristianismo. Media lúa. Islamismo. Yin Yang. Taoísmo. Estrela de David. Xudaísmo. 
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1.2 A democracia 

1.2.1 Necesitamos organizarnos 

Se vivimos en sociedade necesitamos organizarnos para que os dereitos que cada un cre 
ter non reduzan os dereitos dos demais.  

Un xeito de organizar a convivencia é a democracia, o mellor dos sistemas políticos 
coñecidos. A democracia é unha forma de goberno en que o pobo é o titular do poder e se 
goberna a si mesmo. En frase de Lincoln, é o “goberno do pobo, polo pobo e para o po-
bo”. 

Unha situación democrática esixe máis de todos os compoñentes da sociedade; é unha 
actitude ante a vida; e os principios de respecto, tolerancia e participación teñen que im-
pregnar todas as relacións humanas. 

O pobo é o titular do poder: con esta frase quérese dicir que a comunidade ten unha de-
cisiva influencia no exercicio do poder político. Pero o pobo non exerce realmente o po-
der, pois o goberno é asumido por unha minoría. 

A democracia fundaméntase no consentimento dos gobernados. Este consentimento 
fundamenta a lexitimidade dos poderes constituídos. 

Na orixe da palabra "democracia" está demos "pobo" e cratos "soberanía". Unha demo-
cracia debe apoiarse na igualdade ante a lei: igualdade de opción para os cargos públicos, 
igualdade de sufraxio e igualdade nos impostos. 

As persoas somos o centro da sociedade. As sociedades organízanse para defender os 
dereitos dos seus membros. 

 

Abraham Lincoln (1809-1865), presidente dos Estados Unidos de Norteamérica. 

 
 

1.2.2 Historia da democracia 

A historia da democracia remóntase ao século V antes de Cristo en Atenas. Filósofos gre-
gos como Platón e Aristóteles estudárona especialmente. 

Segundo Aristóteles, democracia é aquela en que a maioría goberna en beneficio do in-
terese xeral. En Atenas, todos os cidadáns, reunidos en asemblea, participaban no goberno 
da “cousa pública”. Isto era posible polo reducido número de cidadáns, pois quedaban ex-
cluídos os escravos e as mulleres. 

As primeiras declaracións dos dereitos das persoas apareceron a finais do século XVII. 
Estes dereitos son a liberdade, a igualdade ante a lei e a garantía ante a opresión. 
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Nos séculos XIX e XX recoñécense outros dereitos que melloran a situación dos máis po-
bres: dereito ao traballo, á seguridade social… A comezos do século XX, estes últimos de-
reitos empezaron a ser recoñecidos nas constitucións dos distintos estados.  

Actualmente é necesaria a representación: o pobo goberna indirectamente por medio 
dos seus representantes. O sistema democrático considérase na actualidade o máis perfec-
to; proclámase como fin supremo da vida política pola maioría dos estados. 

Os cidadáns atenienses xuntábanse na ágora ou praza pública para falar 
de toda clase de asuntos e discutir sobre os problemas e o goberno da 
cidade ou pole. 

 

A Revolución Inglesa de 1689, a Declaración de Independencia de Estados Unidos de 
América en 1776, e a Revolución Francesa en 1789, coa proclamación dos Dereitos do 
Home e do Cidadán, foron os fitos que marcaron o inicio do proceso de asentamento da 
democracia e do liberalismo. Nun primeiro momento, estes sistemas tiñan moitas limita-
cións. Por exemplo, nin as mulleres, nin os pobres, nin os criados tiñan dereito ao voto. O 
sufraxio era restrinxido, só os máis ricos podían votar.  

A Constitución de Estados Unidos de Norteamérica é a máis antiga do 
mundo. Nela reflectíronse politicamente as ideas de democracia, liberdade 
e felicidade 

 

 
 

Declaración dos dereitos do home e do cidadán. Este texto inspirou a 
Constitución francesa de 1791, que serviu de modelo para os demais paí-
ses europeos. 
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Actividades propostas 

S1. En sociedade. 

� Somos autosuficientes ou necesitamos dos demais? 

� Que convén facer para convivir pacificamente? 

� Escriba as actitudes favorecedoras da convivencia. 

� Como deben ser tratadas as minorías, segundo o Pacto Internacional de Derei-
tos Civís e Políticos? 

S2. Pluralismo. 

� Que é unha sociedade pluralista? 

� Como se manifesta o pluralismo político? 

� Por que necesitamos organizarnos? 

S3. Democracia. 

� Cal é a etimoloxía da palabra democracia? 

� Onde naceu a democracia? 

� Que valor ten o conxunto dos cidadáns e cidadás nunha democracia? 
 
 

1.2.3 Principios da democracia 

A democracia baséase nos principios fundamentais de igualdade, liberdade e representati-
vidade. 

Igualdade ante a lei 

“Os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación ningunha por razón de nacemento, raza, sexo, 
relixión, opinión nin ningunha outra condición ou circunstancia persoal ou social”.  

Artigo 14 da Constitución Española 

Liberdade individual 

“Todas as persoas teñen dereito á liberdade e á seguridade” (artigo 17 da Constitución es-
pañola). 

Representatividade 

En ningunha democracia poden participar directamente no goberno todos os cidadáns. A 
participación realízase a través do voto elixindo os representantes que mellor respondan á 
idea de cada un. Para que a representatividade sexa efectiva, cómpre que os elixidos non 
esquezan o prometido na campaña electoral. 
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1.2.4 Ideas clave da democracia 

A soberanía  

Nos estados democráticos a soberanía, o exercicio do poder, reside no pobo, porque os 
seus cidadáns elixen os seus gobernantes e posúen vías para participar na política. 

O sufraxio 

Nunha democracia, as opinións de todas as persoas contan igual. Por iso se usa un proce-
demento para expresar a vontade popular: o voto de todos os cidadáns e de todas as cida-
dás, coñecido como sufraxio universal. 

As eleccións democráticas deben ser: 

� Libres: calquera cidadán e cidadá pode presentar a súa candidatura a esas eleccións. 

� Plurais: os electores poden votar diferentes opcións ou partidos políticos. 

� Por sufraxio universal: todas as persoas maiores de idade poden votar sen ningún tipo 
de discriminación. 

� Periódicas: as eleccións repítense cada certo tempo (establecido pola lei). 

Estas son as etapas na historia do sufraxio: 

� Sufraxio restrinxido ou censatario: só votaban os homes con certo nivel de riqueza 

� Sufraxio universal masculino: só votaban os homes. 

� Sufraxio universal: votan todas as mulleres e todos os homes. 

A Constitución 

Nunha democracia todas as persoas, nomeadamente as que teñen o poder, deben respectar 
a Constitución, que é unha lei ou un conxunto de leis básicas aprobadas por votación que 
rexen un país. Estas leis indican a forma de goberno, os dereitos e os deberes da cidadanía, 
e o funcionamento xeral do Estado. 

En 1812 promulgouse en Cádiz a primeira Constitución española 
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Maiorías e minorías 

A soberanía popular maniféstase mediante o voto. A decisión maioritaria adóptase como 
vontade xeral, como criterio para tomar decisións que afectan a todas as persoas. Isto é bá-
sico na democracia. Podemos estar en desacordo coa decisión da maioría pero debemos 
aceptar que é lexítima e respectala. Tamén se deben respectar os intereses xerais das mino-
rías para evitar a ditadura das maiorías. 

Representación e participación 

Nas democracias representativas, coa elección dos representantes políticos non finaliza a 
nosa responsabilidade. O voto é un xeito de participar na vida pública, quizá o máis im-
portante, mais non o único. Pénsase, ás veces, que o noso papel é votar, e que lles corres-
ponde aos políticos resolver os problemas. Pero facernos responsables da marcha da so-
ciedade, como cidadáns activos, implica tamén contribuírmos a impulsala e a mellorala. 
Podemos mover e mellorar entre todos a sociedade de moitas maneiras; por exemplo, par-
ticipando nas asociacións veciñais ou xuvenís, colaborando con organizacións non gober-
namentais… 

 A nosa participación na construción da sociedade é un xeito efectivo de crear demo-
cracia. 

A liberdade  

A liberdade e a igualdade son dous piares dunha sociedade democrática. A verdadeira de-
mocracia fundaméntase no respecto ás persoas. Respectar as opinións e os intereses de to-
dos significa loitar pola liberdade de expresión, de opinión, de conciencia e de crenzas. 

Os partidos políticos 

Un sistema democrático baséase no pluralismo político. Os partidos políticos presentan os 
seus programas e as súas candidaturas ás eleccións; son as canles polas que a cidadanía 
participa na vida política. 

Os partidos presentan os seus programas, onde recollen os obxectivos que queren al-
canzar e as persoas candidatas ás eleccións. Serán os cidadáns e as cidadás, co seu voto, 
quen elixan entre as opcións políticas que se presentan ás eleccións. Segundo os votos ob-
tidos, cada partido político terá un número determinado de representantes, que defenderán 
os puntos de vista do seu partido na cámara correspondente. 

� Os partidos políticos naceron en Europa a finais do século XVIII. 

� En España existen distintos partidos, con representación nos Parlamentos español e au-
tonómicos e nos concellos. 

� Os partidos políticos deben organizarse e funcionar democraticamente. 

A división de poderes 

En todos os estados existen tres poderes:  

� Lexislativo, coa función de discutir e aprobar as leis. 

� Executivo, para aplicar esas leis e dirixir a política xeral. 

� Xudicial, que se encarga de ditar sentenzas cando se infrinxan as leis. 
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En todos os sistemas democráticos existe división de poderes, para que ningunha institu-
ción ou persoa os acapare: 

� Parlamento: ten a función lexislativa. 

� Goberno: ten función executiva. 

� Tribunais: desempeñan a función xudicial. 

O barón de Montesquieu (1689-1755) na súa obra O Espírito das leis foi 
un grande defensor da separación ou división de poderes  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nos últimos 250 anos viuse como moitas certezas políticas eran guindadas- a monarquía ou o dereito dun país a colonizar 
a outro- e substituídos por outras. A liberdade de expresión, raro privilexio noutros tempos, considérase agora como un de-
reito humano universal . A democracia, se se basea en eleccións libres e se pode elixir de verdade entre partidos políticos, 
é preferible á ditadura, por benigna que esta sexa . As mulleres e as minorías étnicas deben ter dereito a voto. Os pobres 
deben ter unha voz política.  

Robert Stewart 
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Mitin feminino en París a mediados do século XIX.  
En Europa e nos EEUU, durante o século XIX e parte do XX, as mulleres, ti-
veron a súa particular loita: o sufraguismo, é dicir, conquistar o dereito ao vo-
to en igualdade de condicións ao home. Tamén lograron a súa introdución no 
mundo do traballo, da ciencia, da cultura e da política.  

 

 
 
 

Actividades propostas 

S4. Fundamentos da democracia. 

� Principios da democracia. Cales son as ideas clave da democracia? 

� Como deben ser as eleccións democráticas? 

S5. Comente o artigo 21 da Declaración universal dos dereitos humanos, 1948. Que 
tipo de sistema político reflicte? 

� 1. Todas as persoas teñen dereito a participar no Goberno do seu país, directa-
mente ou por medio de representantes libremente escollidos. 

� 2. Todas as persoas teñen dereito de acceder, en condicións de igualdade, ás 
funcións públicas do seu país. 

� 3. A vontade do pobo é o fundamento da autoridade do Estado. Esta vontade 
expresarase por medio de eleccións auténticas, que se celebrarán periodicamen-
te. 

S6. Complete estas frases: 

� O réxime político baseado no poder nunha soa persoa chámase [___________] 

ou [___________]. 

� Un réxime político baseado no poder dos cidadáns chámase [___________]. 

� Nunha democracia os gobernantes son [___________] polo pobo. 

� Nunha democracia o Goberno está controlado por [___________]. 

� Os representantes do pobo nunha democracia son escollidos [___________] 

entre candidatos en [___________]. 

S7. Que é a división de poderes? 
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1.3 Institucións democráticas 

O sistema democrático fundaméntase nas liberdades e nos dereitos individuais. As súas 
institucións teñen por obxecto garantir e satisfacer as liberdades e os dereitos da cidadanía. 
Podemos distinguir dous tipos de democracia: 

� Directa: a cidadanía decide reunida en asemblea ou por referendo: consulta popular. 

� Representativa: a cidadanía vota as persoas que gobernarán no seu nome durante un 
tempo establecido pola lei, formando parte do Parlamento. 

 

Principais características dun sistema democrático 

���� Unha Constitución: que limita os 
poderes e controla o funcionamen-
to do Goberno. 

���� División de poderes:  
– Executivo: Goberno.  
– Lexislativo: Parlamento. 
– Xudicial: xuíces, fiscais e maxistrados. 

���� Dereito a votar e ser votado nas 
eleccións para unha ampla maioría 
da poboación (sufraxio universal). 

���� Dereito á propiedade. ���� Pluripartidismo. ���� Liberdade de expresión. 

���� Liberdade de prensa. Acceso ás 
fontes de información alternativas 
ás propias do Goberno. 

���� Liberdade de asociación. ���� Cidadanía educada e informada dos 
seus dereitos e deberes. 

 

1.3.1 Sistemas políticos 

Democráticos 

� Parlamentario. O poder deriva do Parlamento. Prototipo: Reino Unido. 

� Presidencialista. División ríxida de poderes, que atribúe con carácter independente e 
exclusivo as funcións lexislativas e executivas. Prototipo: EEUU. 

� Semipresidencialista. Combinación de sistema parlamentario e presidencialista. Mo-
delo: Francia. 

� Directorial. A Asemblea Federal (Parlamento) elixe o Consello Federal, supremo ór-
gano executivo. Único exemplo: Suíza.  

� Monárquico parlamentario. Réxime establecido en España, como establece a Consti-
tución no artigo 1. 3: “A forma política do Estado español é a Monarquía parlamenta-
ria”. 

� Federal ou federalismo. Sistema de goberno dunha federación de estados autónomos 
que nos asuntos de interese xeral están suxeitos ás decisións dunha autoridade central. 
Exemplo: Alemaña. 

Sistemas políticos non democráticos 

� Ditadura. O poder político está nas mans dunha soa persoa ou dun grupo minoritario 
que goberna segundo os seus intereses. Estas minorías poden ser o exército, un grupo 
étnico ou racial, a aristocracia económica ou relixiosa, un partido político... Como con-
secuencia, a gran maioría dos habitantes están excluídos da vida política. 
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– Non existe división de poderes, polo que os poderes públicos poden cometer abusos 
sobre a cidadanía e quedar impunes.  

– Non existe un Estado de dereito que garanta as liberdades individuais e colectivas e 
os dereitos humanos. 

� Teocracia. Os libros sagrados convértense na lei e os relixiosos ocupan o Goberno ou 
teñen poder para decidir as políticas gobernamentais. 

 

1.3.2 Diferenzas entre estados democráticos e non democrá ticos 

Democráticos Non democráticos ou autoritarios 

���� A soberanía (o exercicio do poder) reside no pobo por-
que os seus cidadáns elixen os seus gobernantes . 

���� O voto de todos os cidadáns e cidadás serve para ex-
presar a vontade xeral. 

���� Quen teña o poder debe respectar a constitución.  

���� Un sistema democrático ten pluralismo político. 

���� As eleccións democráticas deben ser: libres, plurais, 
por sufraxio universal e periódicas. 

���� División de poderes: en todo sistema democrático exis-
te división de poderes para que ningunha institución ou 
persoa os acapare. 

���� Os estados democráticos respectan e defenden os 
dereitos e as opinións das minorías. 

���� A preeminencia e o respecto das leis constitúen un 
auténtico Estado de dereito. 

���� O poder do Estado e a actuación do Goberno non teñen 
límites nin control; á cidadanía non se lle recoñecen de-
reitos. 

���� A soberanía reside nunha soa persoa ou nun grupo re-
ducido de persoas. A cidadanía non pode participar no 
Goberno. 

���� Non existe pluralismo político nin ideolóxico. Ás veces só 
se permite a existencia dun partido único que sustenta o 
Goberno; noutras ocasións, o pluralismo político está li-
mitado polas leis. 

���� Non hai eleccións libres. 

���� Non se respecta a división de poderes. 

���� Control da política económica.  

���� Non existe un Estado de dereito que garanta as liberda-
des individuais e colectivas e os dereitos humanos.  

���� Represión indiscriminada á disidencia política 

Unha república é un Estado en que o xefe de Estado é un presidente elixido polos cida-
dáns. 

Estados laicos 

Nestes estados existe separación entre o Estado e a Igrexa, o que significa que: 

� As autoridades eclesiásticas non teñen poder político. 

� As normas fundamentais do Estado non se basean en ningunha doutrina relixiosa. 

Nestes países xeralmente existe liberdade relixiosa e a cidadanía pode profesar ou non 
unha relixión. Pode ocorrer que calquera crenza estea prohibida ou marxinada da vida pú-
blica. 

En certas ocasións os estados laicos establecen acordos con algunhas confesións reli-
xiosas para ofrecerlles certas vantaxes, debido sobre todo á súa forte implantación social. 
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O gran inquisidor, cardeal Fernando Niño de Guevara. Cadro de El Greco 
(1541-1614). 
Nalgunhas épocas da historia a Igrexa tivo gran poder político, económico 
e social..  

 

 
 
 

Actividades propostas 

S8. Complete o cadro sobre as características dos estados democráticos e dos non 
democráticos. 

Características Estados democráticos Estados non democráticos 

���� Límites do poder    

���� Soberanía   

���� Dereitos da cidadanía   

���� División de poderes   

���� Pluralismo político e ideolóxico   

���� Renovación do poder   

���� Liberdades individuais, colec-
tivas e sociais 
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S9. Relacione con liñas os conceptos das tres columnas: 

Ditadura 
Rei 

constitucional 
Cargo 
electo 

   

Monarquía 
Absoluta 

Rei 
absoluto 

Cargo 
hereditario 

   

República 
Parlamentaria 

Ditador 
Imponse 
pola forza 

   

Monarquía 
Parlamentaria 

 

Presidente 
da República 

 

Actúa en 
nome de Deus 

S10. Sistemas políticos. Como poden ser os sistemas políticos actuais? 

S11.  Explique diferenzas entre democracia e ditadura, atendendo a estes aspectos:  

� División de poderes. 

� Liberdades individuais e dereitos humanos. 

� Elección dos representantes públicos. 

S12. Estado laico e confesional: 

� Enumere as diferenzas entre un Estado laico e un confesional.  

� Que son as teocracias? 

S13. Adiviñe e escriba en que tipo de país, desde o punto de vista político, viven as 
persoas con estados destas características: 

Características Tipo de país 

���� Non existe liberdade e o Goberno impón a súa política sen consultarlle á poboación.  

���� O seu Goberno e os seus tribunais están formados por membros do clero. A relixión 
rexe a vida pública e as relacións sociais. 

 

���� O xefe do Estado é un rei.  

���� Hai unha constitución e a poboación deste país elixe o seu Goberno e o seu parla-
mento cada catro anos. 
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S14. Procure na sopa de letras catorce países e sitúeos despois no mapa. 

 
 

 

Agora escriba o nome deses países na táboa seguinte, na cuadrícula que corres-
ponda. Deberá escribir o nome do país en varios recadros. 

���� Democracias  Francia 

���� Ditaduras   

���� Monarquías  

���� Repúblicas Francia 

���� Estados laicos Francia 

���� Estados confesionais  

���� Estados teocráticos  
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1.4 O Estado 

O Estado é a unidade política e administrativa superior que rexe un territorio e que somete 
os habitantes á súa autoridade. É un conxunto de institucións que organiza aspectos da vi-
da das persoas, que están gobernadas polas mesmas leis e baixo o mesmo poder. 

1.4.1 Características do Estado 
� Os estados xeralmente son plurinacionais e pluriculturais: nos estados adoitan convivir 

persoas de diferentes culturas e nacionalidades. 

� Os territorios dos estados están delimitados por fronteiras que os diferencian dos de-
mais estados. Estas fronteiras poden ser terrestres, marítimas, aéreas e do subsolo. As 
fronteiras establécense por motivos históricos ou políticos e poden basearse en elemen-
tos naturais (cordilleiras, ríos) ou xeográficos (paralelos, meridianos). 

� Toda a poboación que vive no territorio e que forma un Estado está gobernada polas 
mesmas leis: ten os mesmos dereitos e as mesmas obrigas. 

� Existe unha organización política común e o poder está repartido dentro do Estado.  

� Posúe unha serie de símbolos identificadores: unha bandeira, unha capital, un himno, 
etc. 

� Goza de recoñecemento internacional e, xa que logo, ten representación nos organis-
mos internacionais e mantén relacións diplomáticas con outros estados.  

Practicamente todos os territorios do planeta están actualmente baixo a administración dun 
Estado, incluídos as zonas polares e os desertos. Ás veces, as fronteiras entre estados son 
obxecto de litixios e poden orixinar guerras entre eles. 

  

Madrid converteuse na capital de España en 1561, cando o rei Filipe II trasladou alí a súa corte 
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1.4.2 Funcións do Estado 
� Establece as leis que rexen os seus cidadáns.  

� Fai cumprir esas leis. 

� Mantén a orde interior, a través da policía. Pero ás veces isto non acontece e nalgúns te-
rritorios aparecen exércitos particulares ou guerrillas, e a poboación atópase desprote-
xida. Outras veces, os propios estados vulneran os dereitos da cidadanía e oprímena. 

� Mantén a seguridade exterior, a través do exército. 

� Relaciónase con outros estados mediante a política exterior. Os estados relaciónanse 
para acordar as transaccións económicas, os intercambios comerciais, o tránsito de per-
soas, a modificación de fronteiras… Estes aspectos soluciónanse xeralmente de xeito 
pacífico, pero ás veces poden xurdir conflitos que desembocan en guerras. 

� Dirixe a política económica que desenvolve o país, mediante leis que regulan a activi-
dade empresarial e o mercado laboral. 

� Xestiona os servizos e os equipamentos colectivos. O Estado proporciónalle certos ser-
vizos á poboación, como a educación, a sanidade, a creación e o mantemento de infra-
estruturas. 

� O Estado encárgase de recadar impostos para pagar estes servizos á cidadanía: as infra-
estruturas, as axudas aos territorios que o integran, e as axudas aos cidadáns (presta-
cións da seguridade social: subsidio de paro, pensións, asistencia médica…). Existen 
grandes diferenzas entre os servizos prestados entre un Estado e outro. 

– Hai estados que lles ofrecen moitos servizos aos cidadáns, como a sanidade e a edu-
cación gratuítas, ou salarios a parados, a enfermos e a pensionistas. Como contrapar-
tida, hai impostos moi altos á súa poboación, caso dos estados europeos. 

– Outros ofrecen menos servizos públicos, e esixen menos impostos, caso dos EEUU. 

– Os máis pobres non poden ofertar servizos, ou case ningún, e a grande maioría de 
poboación carece de protección social. 

 

1.4.3 Diferenzas entre Estado e nación 

Estado e nación non significan o mesmo. Estado é unha entidade política; nación refírese 
ao sentimento de pertenza a unha comunidade baseado en razóns históricas, étnicas, lingü-
ísticas ou relixiosas. 

O concepto de nación xurdiu con forza a finais do século XVIII durante a Revolución 
Francesa e consolidouse durante o século XIX en Europa e América, e durante o século 
XX en Asia, África e Oceanía. 

Ás veces unha nación abrangue habitantes dun só Estado. Noutros casos, nun mesmo 
Estado coexisten varias nacionalidades, que se basean na diversidade cultural ou son efec-
to da inmigración. Tamén pode existir unha nación maior que o Estado.  

Existen nacións sen Estado. Os integrantes desas nacións comparten o sentimento de 
pertenza á mesma comunidade, pero non posúen un territorio nacional, caso dos palestinos 
ou dos curdos. 
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Os curdos constitúen unha nación sen Estado. O po-
bo curdo é un exemplo de etnia fraccionada por fron-
teiras arbitrarias. 
 

 

 

Evolución xeopolítica de Palestina e Israel 

A ONU acordou en 1947 o plan de partición de Palestina en dous estados, un árabe e outro 
xudeu, divididos en porcións de territorio apenas comunicadas. Isto xerou unha serie de 
enfrontamentos bélicos entre árabes e hebreos (guerras de 1948, 1956 e 1967). Aínda está 
por resolver unha distribución equitativa do territorio e a creación dun Estado palestino 
que poña as bases da seguridade e da xustiza na zona.  

 

 

1.4.4 Organización interna do Estado 

O Estado organízase territorialmente para cumprir as súas funcións. Todos os estados po-
súen niveis de administración que van desde o Goberno central ata os gobernos locais ou 
concellos. Cada un destes niveis ten determinadas competencias.  

Existen varias formas de organización interna dun Estado: 
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Xeitos de organización interna do Estado 

���� Estado unitario 
centralizado 

– Ten unha administración central que controla todo o territorio.  

– Poden existir divisións internas en provincias ou departamentos, pero os funcionarios ou gober-
nos locais que dirixen cada provincia ou departamento dependen da administración central (por 
exemplo, o Estado francés). 

���� Estado unitario 
descentralizado 

– Existe unha lei suprema, a Constitución, un conxunto de leis comúns para todo o Estado e unha 
administración central cunhas competencias definidas.  

– Unha parte das competencias transfírense a outro tipo de divisións administrativas que adminis-
tran o seu territorio sen interferir nas leis do conxunto do Estado. É o caso de España: a Consti-
tución de 1978 establece un modelo de Estado unitario e descentralizado, cun Goberno central e 
unha división administrativa en dezasete comunidades autónomas e dúas cidades autónomas. 
Cada unha delas posúe un Estatuto de Autonomía que establece a relación co conxunto do Es-
tado e unha administración autonómica que ten unha serie de competencias. 

���� Estado federal 

– Está composto á súa vez por varios estados. Pero todos eles respectan unha mesma lei supre-
ma común, a Constitución.  

– Existe unha administración central que non interfire na Administración federal. A Administración 
central ten o máximo poder nalgunhas materias: política exterior, defensa, seguridade común, 
impostos.  

– Cada Estado federal ten a súa propia administración, o seu Goberno e leis propias nas que a 
administración central non pode intervir. É o caso dos Estados Unidos, Suíza, Alemaña, México e 
Brasil.  

 

1.4.5 Os estados e a economía  

Dependendo de como interveñen na economía, os estados poden ser: 

Estados liberais Estados sociais Estados totalitarios 

Neste modelo o Estado procura non inter-
vir na economía do país nin nas relacións 
sociais. 
Considera que a economía debe funcionar 
polas súas propias regras.  
Cre que a oferta e a demanda regularán os 
prezos e as condicións laborais, o que 
creará riqueza e traballo para todos. 

Defenden a necesidade de intervir nalgúns 
aspectos económicos e sociais dos países: 
crean e regulan o sistema de pensións, os 
subsidios de paro, salarios mínimos, sis-
tema de contratación, ensino obrigatorio, 
sistema de seguridade social...  
A finalidade é conseguir a maior igualdade 
posible entre a cidadanía. 

Controlan a economía e a so-
ciedade de acordo coa súa 
ideoloxía e mesmo a vida priva-
da da cidadanía, impondo ideas 
relixiosas, valores… a través da 
propaganda e do control dos 
medios de comunicación. 

 

Actividades propostas 

S15. Estado. 

� Que características definen un Estado? Funcións do Estado. 

� Que necesidades sociais se cobren cos impostos? 

S16. Conceptos 

� Explique estes conceptos: Estado, nación, Estado multinacional. 

� Que diferenzas existen entre Estado unitario centralizado e descentralizado? 
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� Que é un Estado federal? 

S17. Complete as frases: 

� Un Estado [______________] é aquel que ten unha Administración central que 
controla todo o seu territorio. 

� Un Estado [______________] está composto, á súa vez, por varios estados. O 

Estado [______________] ten unha Administración [______________] que se 

ocupa da política exterior e doutros asuntos como [______________]. Á súa 

vez, cada Estado conta cunha administración [______________] independente. 

S18. Formas de Estado. Observe. Portugal está representado cunha mazá; os Esta-
dos Unidos, cunha mandarina; a Confederación Helvética, cun acio de uvas.  

 

Debuxo que representa un Estado 
unitario centralizado, un Estado fe-
deral e unha confederación 

� Que é unha confederación? 

S19. Intervención do Estado na economía. 

� Vantaxes e inconvenientes dun réxime social e doutro liberal. 

� Sinale as semellanzas e diferenzas entre un Estado de tipo social e outro totali-
tario. 
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1.5 A responsabilidade cidadá 

Os impostos 

Os impostos son contribucións económicas que os cidadáns fan ao Estado e ás institucións 
para organizaren a vida social, contribuíren a soster os servizos públicos do Estado e res-
ponderen ás necesidades de todos os membros da sociedade. A través dos impostos distri-
búense os recursos e os bens entre a cidadanía, para garantir a igualdade de oportunidades 
e a protección dos membros máis débiles da sociedade. 

Tipos de impostos 

� Directos: gravan os ingresos e as propiedades das persoas. Establécense sobre unha ba-
se de porcentaxes progresivas sobre o nivel de renda de cada individuo.  

– O imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) é un imposto persoal e directo 
sobre a renda obtida polas persoas residentes en España nun ano. A renda pode pro-
ceder dos rendementos de traballo, do capital mobiliario e do inmobiliario, dos ren-
dementos das actividades económicas, e das ganancias e perdas patrimoniais.  

– O imposto de sociedades (IS) é o que recae sobre os beneficios das empresas. 

� Indirectos: o imposto sobre o valor engadido (IVE) é un imposto que afecta a quen ad-
quira ou reciba un ben ou servizo. Existen outros impostos indirectos sobre o consumo 
de determinados produtos, como a gasolina, o alcohol ou o tabaco. 

En España, a Axencia Tributaria recada os impostos; depende do Ministerio de Economía 
e Facenda. Parte desa recadación é xestionada polas comunidades autónomas. Os conce-
llos e as comunidades autónomas teñen e xestionan, ademais, impostos propios. 

Todas as persoas de nacionalidade española cun traballo remunerado teñen a obriga de 
pagar impostos e facer a declaración da renda anual, onde se teñen que declarar os bens 
persoais, as ganancias recibidas e os impostos pagados no ano. Págase en proporción ao 
que se gaña. Na declaración da renda pódense desgravar as contribucións ás organizacións 
humanitarias. 

Os nosos impostos serven para: 

���� Soster a seguridade social e garantir a atención médica a todos. 
���� Pagar as pensións aos xubilados e as prestacións por desemprego ás persoas en paro. 
���� Facilitar a educación gratuíta a todos. 
���� Construír vivendas sociais e de protección oficial para as persoas sen vivenda ou máis necesitadas. 
���� Construír e xestionar estradas e ferrocarrís, e mellorar os sistemas de transportes do Estado. 
���� Construír hospitais, escolas, centros sociais, museos e centros de lecer. 
���� Manter as forzas de seguridade do Estado: a policía, a garda civil e o exército. 
���� Desenvolver políticas de benestar social para os grupos máis desfavorecidos. 
���� Recollida de lixos, abastecemento de auga potable.  

Orzamentos xerais do Estado 

 Os Gobernos presentan cada ano os orzamentos xerais do Estado ao Parlamento encarga-
do de aprobalos.  
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Nos orzamentos aparece, por capítulos e actividades, a previsión de gastos do Estado para 
ese ano e, ao mesmo tempo, reflíctense os ingresos necesarios facer fronte a eses gastos. 

Bens de uso común 

 Son os camiños, as canles, os ríos, os portos, as pontes, as praias, os parques e os edificios 
públicos: escolas, universidades, bibliotecas... Os recursos naturais e os bens de uso co-
mún son de libre acceso para todos. Non se pode prohibir o seu uso pero si pode limitarse.  

O Estado pode intervir para favorecer a súa conservación e o seu mantemento, e para 
evitar o abuso ou os atentados contra eles.  

Servizos públicos 

Son os que lles ofrece o Estado aos cidadáns a través das administracións e que teñen co-
mo fin mellorar a vida en comunidade e facer efectivos os dereitos fundamentais desa ci-
dadanía. Algúns servizos son: 

� Xustiza: lévana a cabo xuíces e maxistrados. 

� Educación pública: o Estado ofrece educación obrigatoria gratuíta a todos os nenos e 
nenas, constrúe e mantén escolas e institutos, paga e forma o profesorado. 

� Sanidade pública: en España a súa cobertura é universal, e a súa calidade é envexada 
en moitos países do mundo.  

� Seguridade pública, a través dos corpos de seguridade como a Policía Nacional, a Gar-
da Civil, as policías autonómicas e locais. 

� Investigación, axuda ao desenvolvemento científico e tecnolóxico. 

� Transportes públicos e rede de estradas e ferrocarrís públicos. 

Responsabilidades cívicas 

A pertenza a unha comunidade política democrática permítenos, como cidadáns e cidadás, 
desenvolver un xeito de vida máis acorde coa nosa dignidade de persoas. Pero iso esixe un 
compromiso individual coa comunidade, a responsabilidade cara aos demais membros de-
sa comunidade e cara aos bens comúns que compartimos e que debemos coidar. 

1.5.1 A participación cidadá nos estados democráticos 

Nos réximes democráticos podemos agruparnos segundo opinións, crenzas ou sistemas de 
valores. Esta é a orixe das asociacións voluntarias de persoas que actúan como intermedia-
rios entre a cidadanía e o Estado. A cidadanía pode participar activamente no propio cen-
tro educativo, nas asociacións veciñais, nas decisións políticas locais, ou nas de carácter 
autonómico, estatal e europeo.  

En Galicia tivemos exemplos claros de participación e de cidadanía activa, como o caso 
do Prestige e as mobilizacións que orixinaron o movemento Nunca Máis. Outros exem-
plos de mobilización cidadá foron o movemento contra a guerra de Iraq e as mobilizacións 
e acampadas do 15-M, no que milleiros de persoas, especialmente mozos e mozas, pedían 
cambios radicais na situación laboral do país e unha rexeneración do sistema democrático. 
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Tipos de asociacións voluntarias 

� Partidos políticos. Son asociacións voluntarias de persoas, perdurables no tempo, do-
tadas dos seus programas de goberno da sociedade e que canalizan os intereses dos seus 
representados mediante a súa concorrencia aos procesos electorais. Cada partido pre-
senta os seus candidatos ás eleccións. Cada partido ten a súa ideoloxía, que se reflicte 
nun programa político propio. Entre as súas funcións destacan: 

– Ser instrumentos de participación política. 

– Mobilizar a opinión pública. 

– Canalizar as correntes de opinión ou ideoloxía: dereita, centro e esquerda. 
– Representar o pobo durante un período determinado entanto que exercen o goberno 

ou están na oposición. Segundo os votos obtidos, cada partido político ha conseguir 
un número determinado de parlamentarios, que defenderán os puntos de vista do seu 
partido no Parlamento. 

– Os partidos preséntanlle á cidadanía os seus programas, nos que recollen os obxecti-
vos que se propoñen alcanzar se acceden ao poder, así como os candidatos e as can-
didatas que concorren ás eleccións. 

� Sindicatos de traballadores. Son organizacións de traballadores que se asocian para 
mellorar as condicións laborais e o salario. Nas primeiras décadas do século XIX xur-
diu o sindicalismo ou asociacionismo obreiro. Entre as súas funcións están: 

– Representar os intereses dos seus afiliados. 
– Fixar xunto cos empresarios os salarios e as condicións laborais mediante a negocia-

ción colectiva. 

– Convocar folga como presión laboral. Manifestación das reivindicacións obreiras. 

� Asociacións profesionais: colexios de avogados, médicos, farmacéuticos… 

� Asociacións de base: asociacións de veciños, de barrio, de estudantes... 

� Organizacións non gobernamentais (ONG). Son entidades de carácter privado e in-
dependentes dos estados e dos partidos políticos. Desenvolven un labor humanitario e 
ecolóxico fundamental, xa que complementan xeralmente o labor e as accións dos esta-
dos e dos organismos internacionais.  

Ante a situación dalgúns estados con gobernos incapaces de atender as necesidades 
máis elementais da poboación, desde a década de 1970 fundáronse ONG, como organi-
zacións nacionais ou internacionais constituídas por voluntarios. Para lograren os seus 
obxectivos, financian proxectos propios e mobilizan a conciencia da opinión pública, 
para obrigar así os Gobernos a aplicar políticas que resolvan os graves problemas dos 
países do Terceiro Mundo. 

As ONG preséntanse como unha vía alternativa que evitan a burocracia que tan fre-
cuentemente paraliza a acción dos Gobernos. Fináncianse coas contribucións dos seus 
socios (particulares, empresas ou asociacións). Desde finais do século XX a influencia 
das ONG foi medrando, e aumentaron o seu campo de acción e os seus proxectos. 

Hai ONG de diversos tipos: 

– As que promoven accións humanitarias (prevención ante a fame ou catástrofes natu-
rais): Cruz Vermella, Mans Unidas, Intermón-Oxfam, Médicos sen Fronteiras... 

– As que promoven os dereitos humanos: Amnistía Internacional. 

– As que traballan para protexer a natureza e o medio natural: Greenpeace, WWF... 
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O poder de convocatoria e a influencia das ONG está a medrar, xa que asumen as fun-
cións que son propias dos estados alí onde os gobernos se desentenden ou non as poden 
asumir nin cumprir adecuadamente: 

– Solucionan problemas de urxencia (acción humanitaria). 

– Afrontan o desenvolvemento integral das persoas (saúde, cultura e tecnoloxía). 

– Conciencian a cidadanía respecto ás causas que hai que defender. 
– Exercen presión sobre os gobernos e empresas. 

 

A organización de axuda aos presos Amnistía Internacional utilizou este 
cartel para chamar a atención sobre a existencia de torturas en moitos 
países. Esta expresión de violencia é resultado moitas veces de ideas 
racistas ou integristas. 
 

 

 
 

Actividades propostas 

S20. Impostos: 

� Como poden ser os impostos? 

� Para que serven os nosos impostos? 

S21. Orzamentos: 

� Que aparece nos orzamentos de cada ano? 

� Que son bens de uso común? 

� Escriba o nome dalgún servizo público. 

S22. Participación cidadá 

� Como poden participar os cidadáns nunha democracia? 

� Escriba os nomes de partidos políticos, sindicatos e ONG que coñeza. 

Partidos políticos Sindicatos ONG 
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1.6 A democracia hoxe 

Na actualidade, moitas nacións non teñen réximes democráticos. Abundan os réximes au-
tocráticos que gobernan de xeito absoluto e que se negan a recoñecer os dereitos funda-
mentais da cidadanía, ou das minorías étnicas ou relixiosas. Aínda agora as mulleres non 
teñen dereito a voto en países como Arabia Saudita. En Bután só se permite un voto por 
familia e en eleccións locais. 

A democracia é preferible que outros réximes políticos desde dous puntos de vista: o da 
xustiza e o da eficacia. É máis xusta que unha ditadura, un réxime en que só unha persoa 
decide. A democracia permite a prosperidade e un goberno máis xusto. 

Vantaxes da democracia 

���� A democracia, ao esixir que goberne a maioría, garante unha ampla base ao poder político, que gaña estabi-
lidade. 

���� O poder político é un poder responsable; debe render contas ante os votantes, que poden renovar a con-
fianza ou non, segundo a súa eficacia. 

���� A democracia é un poder lexítimo, xa que gobernan os representantes da maioría. 
���� Facilita o cambio e o progreso das sociedades, protexendo as minorías. 
���� É un réxime estable e flexible. 
���� Protexe os dereitos humanos. 
���� Protexe a pluralidade. 

A democracia pode correr perigos. Nela pode desenvolverse a corrupción, que aínda que 
menor que en países non democráticos, existe e debe combaterse. 

Outro perigo é a súa debilidade ante os que queren destruíla, como os terroristas, xa que 
os Gobernos non poden utilizar procedementos non democráticos para loitar contra eles. 

1.6.1 Os retos da democracia 

� Diversidade: multiculturalismo e convivencia pacífica entre as culturas. 

� Desenvolvemento da ciencia e da tecnoloxía, que contribúa ao benestar social. 

� Crise ecolóxica e ameaza do cambio climático. 

� Consumo responsable. 

� Intensificación das relacións a escala planetaria, globalización das relacións entre indi-
viduos, grupos humanos e países. 

� Consecuencias da globalización. 

� Crecemento económico da desigualdade. 

� Papel da pobreza como xerador de conflitos. 

Neofascismo, racismo e fundamentalismo  

Malia os adiantos formidables desta civilización, non se erradicaron as perigosas ideoloxí-
as que defenden a apoloxía da violencia. O neofascismo, o racismo e o integrismo son 
exemplos deste fenómeno. 
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� Neofascismo: agroma en Europa canda o incremento da inmigración nos países ricos e 
o malestar social provocado polas elevadas taxas de paro. A visión simplista da ultrade-
reita acusa ao colectivo de inmigrantes, procedentes do sur, do engrosamento das listas 
do paro. O certo é que a man de obra estranxeira, máis barata, realiza traballos non cua-
lificados, rexeitados polos traballadores autóctonos. Este sentimento de xenofobia apa-
rece tamén fóra de colectivos neofascistas. 

� Racismo: considera que unha raza, a propia de quen fai esta apoloxía, é superior ás ou-
tras. Os abrollos racistas sobreveñen nas colectividades onde existen etnias en conflito. 
Para que se dea tal circunstancia, a raza ou etnia autoconsiderada superior sospeita que 
a outra é un perigo inminente. En España presúmese de non ser racista, pero, os xitanos 
ou magrebís reciben trato non racista? Durante moito tempo, tras a Segunda Guerra 
Mundial, aceptouse o suposto de que entre a poboación branca europea non existía ra-
cismo, pero algúns conflitos posteriores explicitaron este sentimento latente.  

 

� Fundamentalismo ou integrismo islamista: é un movemento político-relixioso musul-
mán nado no século XX; defende a volta á observancia estrita das leis coránicas no ám-
bito social civil. Cando a sociedade se estrutura segundo presupostos dunha doutrina re-
lixiosa, e a organización política do Estado se confunde coa xerarquía relixiosa, estase 
ante feitos fundamentalistas. En realidade, calquera relixión pode dar abeiro a estas in-
tolerancias; de feito, o concepto naceu vinculado ao protestantismo cristián. 

 

1.6.2 Dificultades para implantar réximes democráticos  

As dificultades de implantación de réximes democráticos en moitos países de África e 
Asia e nalgúns países de América Latina están relacionadas con condicionantes económi-
cos e sociais. Ao longo do século XX a implantación da democracia en Latinoamérica, 
Asia e África foi moi difícil; aínda moitos países están sometidos a sistemas ou gobernos 
que non respectan as liberdades democráticas. Hai condicionantes que dificultan o desen-
volvemento de democracias estables: 

Condicionantes económicos 

� Sectores económicos pouco competitivos, dependencia do exterior e pouca diversifica-
ción económica. 

� Débedas externas. 

� Inflación.  

� Baixo desenvolvemento tecnolóxico. 

� Fortes déficits públicos. 
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Condicionantes políticos 

� Elevado grao de corrupción, que dificulta a aplicación das leis e o respecto polos derei-
tos da cidadanía. 

� Aparición de movementos revolucionarios, populistas e autoritarios, que provocan unha 
forte inestabilidade política. 

� Rivalidades étnicas e tribais. 

� Enfrontamento entre estados por áreas xeográficas de interese económico ou político. 

� Existencia de réximes políticos vinculados a un partido único, ditaduras militares ou 
cunha forte influencia relixiosa. 

Condicionantes sociais  

� Forte desigualdade social con tendencia á polarización entre unha minoría enriquecida 
e unha gran maioría que se empobrece progresivamente. 

� Desigualdade moi acentuada entre o medio rural e o medio urbano. 

� Altos niveis de pobreza: millóns de persoas viven con menos dun dólar ao día. 

� Oposicións das oligarquías ás reformas sociais. 

1.6.3 Relacións entre estados 

Existen máis de 200 estados no mundo, entre os que se establecen complexas relacións po-
líticas e económicas. 

� No ámbito político: as relacións internacionais actuais caracterízanse polos seguintes 
trazos: 

– Os Estados Unidos son unha grande potencia económica e militar, pero con menos 
capacidade para dirixir un espazo económico e político mundial que cada vez é máis 
complexo. As potencias políticas establecen acordos multilaterais. 

– O islamismo político introduciuse no panorama internacional como un fenómeno de 
grande importancia, nomeadamente en estados como Irán ou Afganistán, e cunha 
presenza significativa en moitos estados musulmáns. 

– O maior protagonismo dunha potencia emerxente, China, que cada vez ten máis pe-
so económico e militar no mundo, o que xera certas inquedanzas e desconfianzas. 

� No ámbito económico: os países do mundo desenvolvido con más importancia e con 
economía máis dinámica son Canadá e os Estados Unidos, en Norteamérica; Xapón, en 
Asia; e os países da Unión Europea. Na actualidade, sofren todos unha profunda crise 
económica con grave repercusión mundial. 

Podemos dividir o resto dos países nestes dous grandes grupos: 

– Países en desenvolvemento. Están situados en zonas moi activas economicamente e 
que ofrecen vantaxes á implantación das empresas estranxeiras, xa que proporcionan 
man de obra barata, escasa normativa de carácter ambiental e gobernos fortes: Chi-
na, India e Corea do Sur. 

En América Latina existe unha situación complexa. Nalgúns países estase dando un 
proceso de crecemento económico e de fortalecemento de réximes democráticos: 
Brasil e Chile.  
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Noutros casos, os intentos de saír do subdesenvolvemento mestúranse con procesos 
políticos vistos con desconfianza desde os países occidentais: Venezuela ou Bolivia. 

– Países pobres. Localizados na África subsahariana, sofren unha continua explota-
ción dos seus recursos naturais por parte dos países desenvolvidos. Estes apoian os 
Gobernos corruptos que favorecen os intereses das grandes potencias. A pobreza 
obriga a moitas persoas a emigrar a Occidente.  

 A este grupo pertencen tamén os países esquecidos, que carecen de recursos e están 
sumidos en inacabables guerras: O Congo, Sudán, Somalia... 

Declaracións e organismos internacionais  

A globalización favoreceu o desenvolvemento das relacións entre estados como recurso 
para promover o crecemento xeral e solucionar problemas. Con este fin, os estados asinan 
tratados, convenios e declaracións internacionais de dereitos, e comprométense a actuar no 
control das armas, no cambio climático... Entre as declaracións internacionais de dereitos 
máis importantes están a Declaración Universal de Dereitos Humanos, a Declaración de 
Dereitos dos Nenos, e a da Eliminación da Discriminación da Muller. 

Co mesmo fin, os estados crean organismos internacionais, de ámbito rexional e mun-
dial. A organización de ámbito mundial máis importante son as Nacións Unidas (ONU). 

Pero no mundo globalizado tamén medra a importancia dos espazos locais ou rexionais, 
que poden ser rexións moi consolidadas, como as comunidades autónomas españolas; ou 
cidades globais, como Nova York, Toquio ou Londres. 

� Organización das Nacións Unidas (ONU). É unha organización universal que propón 
a cooperación entre todos os países da comunidade internacional. Dela depende unha 
serie de organismos cunhas competencias específicas e que se ocupan da cooperación 
en ámbitos moi definidos. A Organización das Nacións Unidas creouse tras finalizar a 
II Guerra Mundial, en outubro de 1945, para favorecer o diálogo e o benestar interna-
cional, e a solución pacífica dos conflitos, e evitar o recurso á guerra. Actualmente con-
ta con 192 membros, é dicir, a práctica totalidade dos estados do planeta. 

Os seus principios fundamentais son os seguintes: 

– Respecto á soberanía e á independencia de todos os países integrantes. 
– Defensa dos dereitos humanos. 

– Fomento da cooperación pacífica. 

– Prohibición do uso da forza nas relacións internacionais. 

E estes son os seus obxectivos: 

– Mantemento da paz e da seguridade colectiva. 

– Fomento do progreso económico e social no mundo. 

– Defensa dos dereitos humanos e respecto pola libre determinación dos pobos. 

Principais órganos das Nacións Unidas 

���� Asemblea Xeral.  
���� Consello de Seguridade.  
���� Consello Económico e Social.  
���� Tribunal Internacional de Xustiza.  
���� Alto Comisionado de Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR). 
���� Fondo Internacional das Nacións Unidas para o Socorro á Infancia (UNICEF). 
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Algunhas institucións especializadas das Nacións Unidas 

���� Banco Mundial.  
���� Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO). 
���� Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 
 

Outros organismos internacionais 

���� Tribunal Penal Internacional.  
���� Fondo Mundial para a Natureza (WWF). 
���� Organización Meteorolóxica Mundial. 
���� Consello de Europa. 
���� Organización de Estados Americanos (OEA). 

 
 

Declaración Universal de Dereitos Humanos 
10 de decembro de 1948, Asemblea Xeral das Nacións Unidas 

Dereito: 

���� Á liberdade e á igualdade en dignidade e dereitos. 
���� A non sufrir ningún tipo de discriminación. 
���� Á vida, á liberdade e á seguridade. 
���� A non ser sometido a escravitude nin a servidume. 
���� A non ser sometido a tortura, penas ou tratos crueis, inhumanos ou degradantes. 
���� Ao recoñecemento da personalidade xurídica. 
���� Á igualdade fronte a lei. 
���� A un recurso efectivo contra os actos que violen os dereitos fundamentais. 
���� A non ser arrestado, detido ou desterrado arbitrariamente. 
���� A un xuízo independente e imparcial. 
���� Á presunción de inocencia. 
���� Á non inxerencia arbitraria na vida privada. 
���� Á libre circulación e elección de residencia. 
���� Ao asilo. 
���� A unha nacionalidade. 
���� A casar e fundar unha familia con pleno e libre consentimento dos futuros esposos. 
���� Á propiedade. 
���� Á liberdade de pensamento, conciencia e relixión. 
���� Á liberdade de opinión e expresión. 
���� Á liberdade de reunión e asociación. 
���� A participar no goberno do país. 
���� Á seguridade social. 
���� Ao traballo. 
���� Ao descanso e á disposición do tempo de lecer. 
���� A un nivel de vida que asegure a saúde e o benestar propios e da familia. 
���� Á educación. 
���� A tomar parte libremente na vida cultural da comunidade. 
���� A unha orde social que garanta os dereitos desta Declaración. 
���� A uns deberes cara á comunidade e ás limitacións establecidas pola lei para asegurar o recoñecemento e respecto dos 

dereitos e liberdades alleos. 
���� A que ningunha disposición da Declaración poida interpretarse de xeito que un Estado, grupo ou individuo poida destruír 

algún dereito. 
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A Organización Internacional do Traballo (OIT) prohibe a contratación laboral de meno-
res de 15 anos. Estímase en 250 millóns o número total de traballadores infantís no mun-
do, distribuídos así: 60 % en Asia, 32 % en África, 7 % en Latinoamérica e 1 % no resto 
do mundo. 

O persoal infantil é preferido por ter mans pequenas para a recolleita nocturna de flores 
de xasmín destinadas a elaborar perfumes, para confeccionar alfombras ou para fabricar 
balóns de fútbol. 

Tamén se aproveitan da explotación infantil a industria metalúrxica, a pirotecnia, as fá-
bricas de mistos, de vidro ou de ladrillos. 

A explotación infantil eiva o desenvolvemento natural das persoas por malnutrición, 
doenzas, lesións, amputacións, torturas e analfabetismo, entre outras desgrazas que propi-
cian a delincuencia e a degradación. 

A Unicef recomenda que os países adopten o principio de “máxima prioridade para a 
infancia”: dedicación prioritaria dos recursos sociais á protección do desenvolvemento fí-
sico e psíquico de nenos e nenas. 

Grandes empresas comerciais e industriais recuaron na contratación de menores para as 
súas factorías do sueste asiático, pola presión da cidadanía europea e norteamericana, que 
consome os seus artigos. 
 
 
  

Actividades propostas 

S23. Democracia. 

� Que opina dos réximes democráticos? 

� Vantaxes da democracia. 

� Elixa os tres retos democráticos que lle parezan máis urxentes. 

S24. Impedimentos. Que condicionantes dificultan a implantación ou a consolidación 
da democracia en moitos lugares do planeta?  

S25. Relacións internacionais. 

� En que ámbitos se establecen relacións entre estados? 

� En que bloques poden agruparse os países no eido das relacións internacionais? 

S26. Observe os conceptos relacionados coa democracia e co Estado na árbore ex-
plicativa da páxina seguinte. 
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1.7 Resumo de contidos 

Persoa, ser social 

� Os humanos necesitamos da sociedade para sobrevivir. 

� Para convivir necesítase tolerancia, respecto e participación na vida da comunidade.  

� As actitudes de tolerancia, civismo, igualdade, pluralismo e diálogo son indispensables 
para convivir.  

� Dificultan a convivencia: a intolerancia, o incivismo e violencia, a desigualdade, o afán 
de consumismo. 

� O pluralismo político maniféstase a través dos partidos políticos.  

� O pluralismo relixioso obriga a respectar as crenzas relixiosas. 

Necesitamos organizarnos 

� A convivencia necesita organización social. A forma máis humana de organizarse é a 
democracia: “o goberno do pobo, polo pobo e para o pobo”. 

� A democracia fundaméntase no consentimento dos gobernados.  

Historia da democracia 

� A democracia naceu en Atenas no século V antes de Cristo.  

� As primeiras declaracións dos dereitos das persoas aparecen a finais do século XVII. 

� Nos séculos XVIII e XIX recoñécense outros dereitos.  

� A comezos do século XX estes dereitos empezan a ser recoñecidos nas Constitucións 
dos estados.  

Principios fundamentais da democracia 

� Igualdade ante a lei. “Os españois somos iguais ante a lei”. 

� Liberdade individual. “ Toda persoa ten dereito á liberdade e seguridade”. 

� Representatividade. Participación a través do voto para elixir representantes. 

Ideas clave da democracia 

� A soberanía, que reside no pobo. 

� O sufraxio, dereito ao voto. 

� Unha Constitución, respectada por todos.  

� Maiorías e minorías. A decisión maioritaria considérase vontade xeral. 

� Representación e participación. Co voto elíxense os representantes que nos gobernan.  

� Liberdade: de expresión, de opinión e de crenzas.  

� Partidos políticos. Pluralismo político. 

� División de poderes: 
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– Lexislativo: Parlamento. 

– Executivo: Goberno. 
– Xudicial: tribunais de Xustiza.  

Institucións democráticas 

� As institucións democráticas deben garantir e satisfacer as liberdades e os dereitos dos 
cidadáns.  

� A democracia pode ser directa ou representativa. 

Características dun sistema democrático 

� Unha Constitución. 

� División de poderes: executivo, lexislativo e xudicial. 

� Dereito a votar. 

� Dereito á propiedade. 

� Pluralismo. 

� Liberdade de expresión. 

� Liberdade de prensa. 

� Liberdade de asociación. 

� Cidadáns educados e informados.  

Sistemas políticos democráticos actuais 

� Parlamentarios. 

� Presidencialistas. 

� Semipresidencialistas. 

� Directorial. 

� Monárquico parlamentario.  

� Federal.  

Sistemas políticos non democráticos 

� Ditaduras. 

� Teocracias. 

O Estado 

� O Estado é unha unidade política e administrativa superior que rexe un territorio e so-
mete os cidadáns á súa autoridade.  

Características dun Estado 

� Delimitado por fronteiras. 

� Poboación rexida polas mesmas leis. 
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� Plurinacional e pluricultural. 

� Identificado con símbolos: bandeira, himno, escudo. 

� Recoñecido internacionalmente.  

Funcións dun Estado 

� Fai cumprir as leis. 

� Mantén a orde interior e exterior. 

� Dirixe a política económica.  

� Xestiona os servizos e equipamentos colectivos.  

� Recada impostos.  

Organización interna do Estado 

� Estado unitario centralizado. 

� Estado unitario descentralizado. 

� Estado federal. 

Os estados e a economía 

� Estado liberal: procura non intervir na economía nin nas relacións sociais.  

� Estado social: trata de intervir en aspectos económicos e sociais do país.   

� Estado totalitario: controla a economía, a sociedade e a vida privada dos cidadáns.  

Diferenzas entre Estado e nación 

� Estado: sociedade humana asentada permanentemente nun territorio, suxeita a un poder 
soberano que xera e aplica unha orde xurídica para acadar o ben público temporal dos 
seus membros. 

� Nación: comunidade de persoas que teñen conciencia de lazos étnicos, históricos, lin-
güísticos que os unen. 

Responsabilidade cidadá: os impostos 

� A través dos impostos distribúense os recursos e os bens entre os cidadáns para garantir 
a igualdade de oportunidades e a protección dos membros máis débiles. 

� Os impostos poden ser directos (IRPF) ou indirectos (IVE). 

� Os impostos serven para: 

– Soster a seguridade social.  
– Pagar as pensións. 
– Facilitar a educación gratuíta. 
– Construír vivendas sociais.Construír e xestionar estradas e ferrocarrís. 
– Construír hospitais, escolas, centros sociais… 

– Manter as forzas de seguridade. 

– Desenvolver políticas de benestar social. 
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Orzamentos xerais do Estado 

� Os orzamentos cobren a previsión de ingresos e gastos do Estado para cada ano. 

Bens de uso común 

� Son os camiños, ríos, canles, portos, pontes, edificios públicos… Os recursos naturais e 
os bens de uso común son para todos.  

Servizos públicos 

� Son os que ofrece o Estado aos cidadáns e ás cidadás: xustiza, educación pública, sani-
dade pública, seguridade pública, investigación e transportes públicos. 

Responsabilidades cívicas 

� Debe haber un compromiso individual coa comunidade, para as persoas e para os bens 
comúns. 

Participación cidadá 

� As persoas podemos participar nunha democracia a través de asociacións voluntarias:  

– Partidos políticos. 
– Sindicatos. 
– Asociacións profesionais. 
– Asociacións de base. 
– Organizacións non gobernamentais (ONG). 

A democracia hoxe 

� Moitas nacións non teñen réximes democráticos. Abundan os réximes que non recoñe-
cen os dereitos fundamentais dos cidadáns, os das minorías étnicas ou relixiosas. 

� A democracia ofrece moitas vantaxes.  

� Perigos da democracia: a corrupción, a debilidade ante o terrorismo, e o neofascismo, o 
racismo e o fundamentalismo. 

Retos da democracia 

� As democracias teñen que enfrontarse a moitos retos: manter a diversidade cultural, fa-
vorecer a ecoloxía, adaptarse á globalización, loitar contra a desigualdade… 

Dificultades para implantar réximes democráticos 

� Hai serias dificultades para implantar réximes democráticos en Latinoamérica, Asia e 
África. Os condicionantes poden ser económicos, políticos e sociais. 

Relacións entre estados 

� Políticas: 

– Os estados teñen menos capacidade para dirixir o espazo económico e político. 
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– O islamismo político introduciuse no panorama internacional. 

– Potencias emerxentes, como China, adquiren protagonismo. 

� Económicas: 

– Relacións entre países ricos. 
– Países en desenvolvemento. 

– Países pobres. 

Declaracións e organismos internacionais 

� A globalización favoreceu o desenvolvemento das relacións entre estados. 

� Os estados asinan declaracións internacionais de dereitos . 

� Os estados crean organismos internacionais.  
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2. Test de autoavaliación 
 

1. Estado e nación son dous termos... 

� Sinónimos. 

� Que non significan o mesmo; Estado é unha unidade política e nación refírese a 
un sentimento de pertenza a unha comunidade. 

� Que non significan o mesmo. Estado refírese a un sentimento, nación a unha 
unidade política. 

� Que se refiren á distribución do territorio nun país. 

2. O Estado establece as leis que rexen os seus cidadáns, función desempeñada polos... 

� Parlamentos. 

� Tribunais. 

� Cidadáns. 

� Xuíces. 

3. Os estados ......... son aqueles en que o xefe do Estado é unha persoa que posúe o seu 
cargo por dereito de nacemento e que se transmite de pais a fillos. 

� Republicanos. 

� Monárquicos. 

� Laicos. 

� Ditatoriais. 

4. Cal destas características non define un Estado democrático? 

� División de poderes. 

� Prohibición de partidos políticos e sindicatos. 

� Liberdades individuais e dereitos humanos. 

� Elección dos representantes públicos. 

5. O conxunto de leis que rexen un Estado democrático, aprobadas por votación é: 

� O Estatuto. 

� A Constitución. 

� A Declaración de dereitos. 

� A Carta magna. 
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6. En todo Estado existen tres poderes: lexislativo, executivo e xudicial. A función executiva 
correspóndelle a... 

� Os tribunais. 

� O Goberno. 

� O Parlamento. 

� O Valedor do Pobo. 

7. Os impostos directos gravan os ingresos e as propiedades das persoas. En España este 
imposto coñécese como... 

� Imposto sobre os bens inmobles. 

� Imposto sobre a renda das persoas xurídicas. 

� Imposto sobre a renda das persoas físicas. 

� Imposto sobre os rendementos empresariais. 

8. O Estado ofrécelle á cidadanía servizos públicos, a través das administracións, para mello-
rar a vida en comunidade e facer efectivos os dereitos fundamentais desa cidadanía. Cal 
destes servizos non é público? 

� Policía Nacional. 

� Educación pública. 

� Xuíces e maxistrados. 

� Grandes superficies comerciais. 

9. Que asociacións procuran mellorar as condicións laborais e o salario dos traballadores? 

� Os partidos políticos. 

� As ONG. 

� As asociacións de veciños. 

� Os sindicatos. 

10. Autoavalíese. Marque a nota que cre merecer nesta unidade. 

� Sobresaliente. 

� Notable. 

� Aprobado. 

� Insuficiente. 
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3. Solucionario 

3.1 Solucións ás actividades propostas 

S1.  

� Non somos autosuficientes. Necesitamos dos demais para sobrevivir. 

� Para convivir pacificamente convén: 

– Tolerar e respectar as formas diferentes de pensar e os comportamentos. 

– Participar na vida da comunidade.  

� Actitudes: tolerancia, civismo, igualdade, pluralismo, diálogo. 

� As minorías deben ser tratadas respectando os dereitos que lles corresponden 
sobre cultura, relixión e idioma.  

S2.  

� Sociedade pluralista é aquela na que conviven diferentes ideoloxías. 

� O pluralismo político maniféstase a través dos partidos. 

� Necesitamos organizarnos porque os dereitos de cada un poden colidir cos de-
reitos dos demais. 

S3.  

� Democracia, goberno do pobo, procede do latín tardío democratia < grego de-
mo- ´pobo´ + -krathía ´goberno´. 

� A democracia naceu en Atenas (Grecia). 

� O conxunto de cidadáns nunha democracia ten o valor de ser o titular do poder, 
que entrega a unha minoría que o representa. 

S4.  

� Principios da democracia: igualdade ante a lei, liberdade individual e represen-
tatividade. 

� Ideas clave da democracia: soberanía, sufraxio, Constitución, maiorías e mino-
rías, representación e participación, liberdade, partidos políticos e división de 
poderes. 

� As eleccións democráticas deben ser libres, plurais, por sufraxio universal e pe-
riódicas. 

S5.  

Sistema democrático con sufraxio universal (homes e mulleres). Calquera cidadán 
e cidadá pode ser elixido. 
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S6.  

� O réxime político baseado no poder nunha soa persoa chámase monarquía ou 
autocracia. 

� Un réxime político baseado no poder dos cidadás chámase democracia. 

� Nunha democracia os gobernantes son elixidos polo pobo. 

� Nunha democracia o Goberno está controlado polo parlamento. 

� Os representantes do pobo nunha democracia son escollidos libremente po-
los/as cidadáns/as entre os candidatos presentados ás eleccións. 

S7.  

División de poderes: ordenación e distribución das funcións do Estado, en que ca-
da función está en mans dunha institución pública independente (lexislativo, exe-
cutivo e xudicial). 

S8.  

Carácter. Estados democráticos Estados non democráticos 

���� Límites poder  
A Constitución limita os poderes e controla o 
Goberno. 

Ilimitado nas mans do xefe do Estado. 

���� Soberanía 
Nacional (vontade colectiva dos cidadáns e 
das cidadás). 

A cidadanía non participan na vida política. 

���� D. cidadanía 
Respecto dos dereitos humanos e lexislación 
sobre dereitos e deberes da cidadanía. 

Supeditado aos designios do xefe do Estado. 

���� D. poderes 
Separación poderes (lexislativo, executivo e 
xudicial). 

Concentración de poderes nas mans do xefe 
do Estado. 

���� Pluralismo  
Recoñécese o pluripartidismo e a liberdade 
ideolóxica. 

Non existen partidos políticos ou existe un 
único partido controlado polo Estado. 

���� Renovación  Periodicamente (catro anos, cinco anos, ...) 
Vitalicio ou se é derrocado por algún golpe 
de Estado. 

���� Liberdades  
Piar da democracia. Baséase no respecto 
entre persoas. 

Nin existen liberdades nin se respectan aos 
cidadáns. 

S9.  

Ditadura Rei constitucional Cargo electo 

Monarquía absoluta Rei absoluto Cargo hereditario 

República parlamentaria Ditador Imponse pola forza 

Monarquía parlamentaria 

 

Presidente da República 

 

Actúa en nome de Deus 



 

Páxina 43 de 51 

 

 

S10.  

� Parlamentarios. 

� Presidencialistas. 

� Semipresidencialistas. 

� Directoriais. 

� Monárquicos parlamentarios. 

� Federais. 

S11.  

Características Democracia Ditadura 

���� División de poderes. 
Separación de poderes entre distintas 
institucións 

Concentración de poderes nas mans do 
ditador. 

���� Liberdades individuais 
e dereitos humanos. 

Reguladas pola Constitución e respecto 
pola Declaración dos Dereitos Humanos. 

Non existe unha norma que regula, queda 
a expensas do ditador. Poucas ou ningu-
nhas. 

���� Elección dos represen-
tantes públicos. 

Elíxense por sufraxio universal (homes e 
mulleres maiores de idade). 

Os representantes son elixidos polo dita-
dor, sen participación do pobo. 

S12.  

� Diferenzas entre un Estado laico e un confesional.  

Estado confesional é aquel que se adhire a unha relixión que é a oficial; iso non quer dicir que non se poida 
practicar calquera outra relixión. (Exemplo: Reino Unido; Dinamarca, Noruega...). Pola contra, un Estado laico 
ou aconfesional é o que recoñece a separación entre Igrexa e Estado, garantindo a liberdade de conciencia. 
(Exemplo: Francia, Alemaña, Suíza, ...) 

� Teocracia. 

Termo derivado do grego (Teo = deus; cracia = goberno). Forma de goberno en que o xefe do Estado é o má-
ximo representante da relixión dominante. Normalmente o Goberno afirma gobernar no nome de Deus ou dunha 
forza superior. 

S13.  

Características Tipo de país 

���� Non existe liberdade e o Goberno impón a súa política sen consultarlle á poboación. Ditadura 

���� O seu goberno e os seus tribunais están formado por membros do clero. A relixión rexe a vida 
pública e as relacións sociais. 

Teocracia 

���� O xefe do Estado é un rei. Monarquía 

���� Hai unha constitución; a poboación deste país elixe o seu Goberno e o seu parlamento cada catro 
anos. 

Democracia 
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S14.  

  

 

���� Democracias  Francia, Canadá, Reino Unido, Xapón, Dinamarca, Noruega, Australia, Italia. 

���� Ditaduras  Omán, Libia, Corea do Norte, China. 

���� Monarquías Canadá, Arabia Saudita, Omán, Reino Unido, Xapón, Dinamarca, Noruega, Australia. 

���� Repúblicas Francia, Libia, China, Italia. 

���� Estados laicos Francia, Canadá, Australia, Corea do Norte, China e Italia. 

���� Estados confesionais Libia, Xapón, Reino Unido, Arabia Saudita, Dinamarca, Noruega, Omán e Irán. 

���� Estados teocráticos Irán e Arabia Saudita. 

S15.  

� Características dun Estado. 

Están delimitados por fronteiras (atendendo a razóns históricas, físicas, históricas...; a súa poboación réxese po-
las mesmas leis (iguais obrigas e dereitos); son plurinacionais e pluriculturais; identifícanse con símbolos (capi-
tal, bandeira, himno, escudo, ...); son recoñecidos internacionalmente. 

� Funcións do Estado.  

Garante o cumprimento das leis; mantén a orde interior e exterior; dirixe a política económica; xestiona os servi-
zos e equipamentos colectivos; recada impostos.  

� Necesidades sociais cubertas cos impostos. 

Sanidade; educación gratuíta; subsidios a parados, enfermos e pensionistas... 
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S16.  

���� Estado 
Sociedade humana (pobo), asentada nun territorio de forma permanente, suxeita a 
un poder soberano que xera e aplica unha orde xurídica para acadar o ben público 
temporal dos seus membros. 

���� Nación 
Comunidade de homes e mulleres que teñen conciencia dos lazos étnicos, históri-
cos e económicos que os unen. 

���� Estado multinacional 

Estado formado por distintas culturas rivais que compiten polo seu control. Estes 
conflitos adoitan rematar co recoñecemento dunha federación (delegando a cada 
nación certas competencias do Estado); ou coa secesión dunha nación dentro do 
Estado, moitas veces como consecuencia dunha guerra civil 

� Diferenzas entre Estado unitario centralizado e descentralizado. 

No Estado unitario centralizado, malia recoñecérense departamentos ou provincias dentro do país, todo o terri-
torio está dirixido polo Goberno central. Pola contra, o goberno descentralizado recoñece certas competencias 
nas autonomías, rexións ou departamentos, tendo o máximo poder o Goberno central. 

� Estado federal. 

 O Goberno central non interfire no dos estados, que se rexen por unha mesma norma común, a Constitución. 

S17.  

���� Un Estado unitario é aquel que ten unha administración central que controla todo o seu territorio. 

���� Un Estado federal está composto á súa vez por varios estados. O Estado central ten unha Administración 
central que se ocupa da política exterior e doutros asuntos como defensa, seguridade común, impostos, ... Á 
súa vez, cada Estado conta cunha administración federal independente. 

 

S18.  

� Confederación: 

Unión de estados que conservan a súa soberanía e se rexen por leis comúns. A confederación difire da federa-
ción en que os estados que conforman a primeira manteñen altas cotas de autonomía e o poder central é limita-
do; pola contra, os estados da federación renuncian a parte da súas competencias a favor do Goberno central. 

S19.  

� Vantaxes e inconvenientes dun Estado social e do liberal: 

���� Vantaxes: o Estado social garante a igualdade entre a cidadanía. O Estado liberal creará riqueza e traballo 
para todos. 

���� Inconveniente: o Estado liberal non garante a igualdade entre a cidadanía. 
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� Semellanzas e diferenzas entre un Estado social e un totalitario: 

Aceptan ambas o control da economía, aínda que o Estado social só acepta a intervención en certos aspectos. 
Difiren no exercicio das liberdades, restrinxidas no Estado totalitario. 

S20.  

� Os impostos poden ser directos e indirectos. 

� Os impostos serven para: 

– Soster a seguridade social e garantir a atención médica a todos.  

– Pagar pensións e prestacións por desemprego. 

– Facilitar a educación obrigatoria gratuíta. 

– Construír vivendas sociais. 

– Construír e xestionar infraestruturas: estradas, ferrocarrís…  

– Construír hospitais, escolas… 

– Manter as forzas de seguridade do Estado. 

– Desenvolver políticas de benestar social. 

S21.  

� Nos orzamentos do ano aparece a previsión de gastos do Estado para ese ano. 

� Son bens de uso común os recursos de libre acceso para todos. Non se pode 
prohibir o seu uso, pero si limitalo. Son os camiños, canles, ríos, pontes, por-
tos, praias… 

� Servizos públicos son entre outros: a xustiza, a educación pública, a sanidade 
pública, a seguridade pública e os transportes públicos. 

S22.  

� Os cidadáns poden participar en asociacións voluntarias, como: 

– Partidos políticos. 

– Sindicatos de traballadores. 

– Asociacións profesionais. 

– Asociacións de base.  

– Organizacións non gobernamentais (ONG). 

� Resposta persoal. 

S23.  

� Resposta persoal. 

� Vantaxes da democracia: 

– Garante ampla base ao poder político. 
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– É un poder responsable, hai que dar contas aos votantes. 

– É un poder lexítimo. 

– Facilita o cambio e o progreso. 

– É estable e flexible. Protexe os dereitos humanos. 

– Favorece a pluralidade.  

� Resposta persoal. 

S24.  

� Dificultan a implantación da democracia: 

– Condicionantes económicos. 

– Condicionantes políticos  

– Condicionantes sociais. 

S25.  

� Establécense relacións entre estados nos ámbitos político e económico. 

� Os países poden agruparse en: 

– Países ricos. 

– Países en desenvolvemento. 

– Países pobres.  
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3.2 Solucións ao test de autoavaliación 
 

1. Estado e nación son dous termos... 

� Sinónimos. 

� Que non significan o mesmo; Estado é unha unidade política e nación refírese a 
un sentimento de pertenza a unha comunidade. 

� Que non significan o mesmo. Estado refírese a un sentimento, nación a unha 
unidade política. 

� Que se refiren á distribución do territorio nun país. 

2. O Estado establece as leis que rexen os seus cidadáns, función desempeñada polos... 

� Parlamentos. 

� Tribunais. 

� Cidadáns. 

� Xuíces. 

3. Os estados ......... son aqueles en que o xefe do Estado é unha persoa que posúe o seu 
cargo por dereito de nacemento e que se transmite de pais a fillos. 

� Republicanos. 

� Monárquicos. 

� Laicos. 

� Ditatoriais. 

4. Cal destas características non define un Estado democrático? 

� División de poderes. 

� Prohibición de partidos políticos e sindicatos. 

� Liberdades individuais e dereitos humanos. 

� Elección dos representantes públicos. 

5. O conxunto de leis que rexen un Estado democrático, aprobadas por votación é: 

� O Estatuto. 

� A Constitución. 

� A Declaración de dereitos. 

� A Carta magna. 
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6. En todo Estado existen tres poderes: lexislativo, executivo e xudicial. A función executiva 
correspóndelle a... 

� Os tribunais. 

� O Goberno. 

� O Parlamento. 

� O Valedor do Pobo. 

7. Os impostos directos gravan os ingresos e as propiedades das persoas. En España este 
imposto coñécese como... 

� Imposto sobre os bens inmobles. 

� Imposto sobre a renda das persoas xurídicas. 

� Imposto sobre a renda das persoas físicas. 

� Imposto sobre os rendementos empresariais. 

8. O Estado ofrécelle á cidadanía servizos públicos, a través das administracións, para mello-
rar a vida en comunidade e facer efectivos os dereitos fundamentais desa cidadanía. Cal 
destes servizos non é público? 

� Policía Nacional. 

� Educación pública. 

� Xuíces e maxistrados. 

� Grandes superficies comerciais. 

9. Que asociacións procuran mellorar as condicións laborais e o salario dos traballadores? 

� Os partidos políticos. 

� As ONG. 

� As asociacións de veciños. 

� Os sindicatos. 

10. Autoavalíese. Marque a nota que cre merecer nesta unidade 

� Sobresaliente. 

� Notable. 

� Aprobado. 

� Insuficiente. 
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4. Bibliografía e outros recursos 

Bibliografía 

� Os libros da área social de segundo e terceiro da ESO, así como os libros de segundo da 
ESO de educación para a cidadanía, son útiles para este tema. Editoriais: Xerais, Con-
sorcio editorial, Anaya, Vicens Vives, Santillana. 

� Publicacións de educación para adultos [http://www.edu.xunta.es/ea/] 

– Módulo 2. Unidade 4. Historia Contemporánea. 

– Módulo 3. O Mundo Actual. 

Ligazóns de internet 

� Comercio xusto  

[http://www.galiciasolidaria.org/comercioxusto/] 

� Congreso dos Deputados  

[http://www.congreso.es] 

� Consello Europeo  

[http://www.coe.int] 

� Guía de ONG  

[http://ong.consumer.es/] 

� Institucións europeas  

[http://www.europa.eu/index_es.hm] 

� Monografías (sistemas políticos) 

[http://www.monografias.com/trabajos70/cuestionario-sistema-politico-
construccion/cuestionario-sistema-politico-construccion.shtml] 

� ONU (Organización de Nacións Unidas)  

[http://www.un.org/es/] 

� Presidencia do Goberno de España  

[http://www.la-moncloa.es/default.htm] 

� Protección Civil  

[http://www.proteccioncivil.org/] 

� Xunta de Galicia  

[http://www.xunta.es] 

� Dirección Xeral de Protección Civil, da Xunta de Galicia  

[http://www.xunta.es/conselle/xi/dxipcproteccion.htm] 
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Outros recursos  

� Cartográficos: mapas murais de xeografía política do mundo (editorial Vicens Vives), 
globo terráqueo, mapas mudos de xeografía política para traballar a unidade. 

� Filmografía: 

– La espalda del mundo, de Javier Corcuera (2000). Son tres historias: a dun neno pe-
ruano que traballa nunha mina, a dunha muller kurda co home exiliado por motivos 
políticos e a dun preso estadounidense no corredor da morte. 

– Las fosas del silencio, Montse Armengou e Richard Belis, (2003). Historia sobre a 
represión franquista. 

 


