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0.- A QUE CHAMAMOS CIDADE?
O diccionario da Real Academia Galega di que una cidade é un
“asentamento humano de maior entidade ca a vila, cunha elevada
densidade de poboación dedicada principalmente aos sectores
secundario e terciario”
Polo tanto fai referencia a:



 Número de habitantes: maior ca entidades máis pequeñas
coma aldea, pobo ou vila .
 Densidade de poboación: a relación habitantes – espazo, o
que garda relación co tipo de vivendas urbanas: edificios de varios
pisos ou rañaceos para un maior aproveitamento do espazo …
Actividade económica: a cidade dedícase a actividades industriais ( fábricas ) e de servizos ( comercio,
transporte, sanidade, educación, oficinas, turismo … )

1.- POBOAMENTO RURAL E URBANO
Antes de nada, debemos diferenciar entre poboamento e hábitat:
 Poboamento asentamento da poboación nun territorio
 Hábitat: espazo habitado.
Tanto un caso coma noutro podemos distinguir entre rural e urbano.

 HÁBITAT RURAL:
Hábitat rural é o espazo habitado pola poboación que vive no campo. Temos dous tipos de poboamento rural:
o Poboamento Disperso: as vivendas, e xa que logo a poboación, están diseminadas. É un tipo de
poboamento moi común na España húmida (Galicia, Asturias ou o País Vasco).
o Poboamento Concentrado: as vivendas, e xa que logo a poboación, se agrupa ou concentra en
núcleos máis ou menos amplos: aldeas, vilas … É un tipo de poboamento moi común na Meseta
española ou en Andalucía.

Poboamento Concentrado

Poboamento disperso

Non é o mesmo o espazo rural dos países pobres ou subdesenvolvidos, no que a poboación se adica á
una agricultura e gandería a maioría das veces tradicional e tecnoloxicamente atrasada , que o espazo rural
dos países ricos ou desenvolvidos. Nestes últimos moitas actividades propias do espazo urbano se trasladan
ao espazo rural:
o Indutrias localizadas en polígonos industriais nos que o prezo do solo é menor.
o Espazos de ocio coma hoteis e casas de turismo rural, campos de golf e actividades deportivas ….
o Xentes que traballan na cidade pero que viven en zonas rurais por diversos motivos: prezo da
vivenda, contacto coa natureza …
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 HÁBITAT URBANO.
Hábitat urbano é o espazo habitado pola poboación que vive na cidade.
¿E cando podemos decir que un núcleo de poboación se considera cidade? Para respostar temos que ter en
conta diversos factores:
o

Tamaño demográfico:¿ Cando un núcleo é una aldea, una vila ou una cidade? O número de
habitantes, a pesar de ser unha condición básica dunha localidade urbana ( cidade, vila ), non é a
única. De todos os xeitos, non hai un acordo sobre o número mínimo de habitantes para poder falar
de cidade. ¿10.000? Isto depende do lugar e das circunstancias. Por exemplo en Galicia, debido ao
poboamento disperso poderiamos falar que a partir de 2.000 habitantes consideriamos xa zona
urbana ( vila )

o

Densidade de poboación: Está claro que é necesario un mínimo de poboación, pero a isto debemos
engadir concentración espacial: unha alta densidade de poboación.

o

Actividade económica: A cidade ofrece bens ( producidos pola súa industria ) e servizos ( comercio,
transporte, sanidade, ocio …) tanto á súa poboación como á dun territorio máis ou menos amplo
arredor dela.

o

Paisaxe urbana : Edificios de varias plantas divididas en pisos no espazo urbano ( aproveitando así
un solo máis caro ) , intenso tráfico rodado, urbanización das rúas e avenidas, parques e xardíns,
servizos sociais ( centros de saúde, escolas e institutos, oficinas ….), e de ocio ( ximnasios,
bibliotecas, cines, teatros, ….)

o

Localización: as cidades soen estar situadas historicamente en lugares estratéxicos ( p.ex. o alto
dunha colina ,as beiras dun río, na costa … ) que faciliten os transportes e as comunicación, e, xa
que logo, o comercio.

o

Modos de vida urbanos: a cultura urbana. A xente da cidade ten un xeito de vivir, uns hábitos
diarios diferentes aos do rural: o traballo, a vida cultural, os hábitos de compra, o contacto con
outras culturas ( a cidade soe ser cosmopolita ) …
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En Galicia temos que distinguir, no hátitat urbano, entre cidade e vila. Esta soe ser máis pequena en
tamaño, poboación e actividade que unha cidade. Poderiamos decir que é un paso intermedio, un eslabón entre o
campo e a cidade. Para as xentes da zona rural, a vila é o punto de referencia non só comercial ( os comercios, as
feiras e mercados), senon administrativo ( Concello, bancos, .. ), sanitario ( Centro de Saúde ), educativo ( Colexios e
Instoitutos ), … De feito, no noso concello, ao casco urbano de A Pobra, nas aldeas chámanlle “ a vila “. Moitas das
vilas galegas teñen a súa orixe da Idade Media; como casos cercanos máis claros que recibiron o título de vila temos
A Pobra do Deán arredor do ano 1200 e o Caramiñal no ano 1554 , asi como Noia no ano 1168.

A cidade: VIGO

A vila: A POBRA DO CARAMIÑAL

2.- O PLANO URBANO.
O plano dunha cidade permítenos saber a súa estrutura actual, as partes en que podemos dividila, pero tamén o súa
evolución histórica. Podemos distinguir varios tipos de plano urbano:


Plano irregular: O crecemento da cidade non foi planificado e foi espontáneo, con rúas estreitas e
irregulares. Son os planos das ciudades cuxa orixe é anterior ao S XIX: os cascos históricos medievais ( zonas
antigas ).



Plano radiocéntrico: as rúas saen coma radios dunha bicicleta desde o centro, ao mesmo tempo que outras
están dispostas en círculos concéntricos. Son moi comúns nas cidades medievais ( p.ex. Betanzos ) ou en
planificacións urbanísticas máis modernas ( p.ex. París ou Vitoria)
Plano ortogonal ou en cuadrícula: rúas e avenidas que se cortan perpendicularmente. Ainda que foi un
plano xa empregado na Antigüedade ( Grecia, Roma ), é abundante nos chamados ensanches a partir do S
XIX ( novas edificacións arredor ou nas aforas do casco histórico ). Exemplos claros son Nova York ou
Barcelona.
Plano en espiña de peixe: unha longa rúa ( a principal) da que saen a xeito de espiñas outras rúas máis
curtas e estreitas.
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Plano irregular ( Noia )

Plano radiocéntrico ( Betanzos )

Plano ortogonal ( Barcelona )

Plano radiocéntrico ( Vitoria )

Plano en espiña de peixe ( Muros )
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O plano dunha cidade ou vila é o resume da historia da cidade ou vila.

A partir do núcleo orixinario, a cidade vai crecendo,
engadindo, derribando ou remodelando edificios, abrindo
novos espazos ( prazas, xardíns, recheos …)
Desde que o home ( e a muller ) se fixo sedentario no
Neolítico, os pequenos poboados se foron convertindo co
tempo en cidades. En zonas coma o Crecente fértil (
Mesopotamia e Exipto ) aumentou a poboación de xeito
significativo, habitando cidades coma UR.

Durante a Antigüedade estas cidades eran lugares de actividade comercial e artesanal, pero tamén centros
de poder político e relixioso. Atenas na Grecia Clásica ou a Roma Imperial son exemplos claros. Reflexos destas
cidades da Antiguëdade son por exemplo Lugo, a antiga Lucus Augusti do Imperio Romano.

Recreación da Lucus Augusti da época do Imperio Romano

Pero, como xa apuntamos anteriormente, a orixe da maioría das vilas e cidade galegas tal e como as
coñecemos na actualidade podémola atopar na época preindustrial. Na Idade Media fundáronse gran cantidade de
vilas , que foron crecendo e evolucionando durante a Idade Moderna ata o S XVIII: Muros, Noia, A Pobra do
Caramiñal, Pontevedra, A Coruña, Mondoñedo, Padrón, Ribadeo, Betanzos, Baiona, Ribadavia, Ourense … Son
cidades e vilas que teñen un casco histórico, moitas veces rodeado dunha muralla ( da que se conservan só restos
nalgunha vila como Muros ). Podemos disfrutar nelas de pazos e igrexas, de catedrais e casas mariñeiras de
diferentes tipos, de rúas asoportaladas e de sentirse rodeados de pedra polos catro costados.

Rúas asoportaladas das vilas mariñeiras de Muros e Combarro
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Desde a segunda metade do S. XIX e na primeira do S XX ( 1850-1950 ), a burguesía comercial e idustrial
transforma as vilas e cidades galegas. Os cataláns traen novas artes de pesca e impulsan unha industria conserveira (
de salgadura nun principio ). As vilas mudan de aspecto: desaparecen a maioría dos soportais, ábrense prazas e
xardíns ( alamedas ), estradas e vías de circunvalación para os automóbiles, novos tipos de casas ( con balcóns e
galerías acristaladas ).

Casas con balcóns e galerías acristaladas ( Betanzos )

Xa na según da metade do S XX, o aumento demográfico nas vilas, os cartos que proviñan da emigración e o
éxodo rural ( xente das aldeas que queren vivir agora na vila o na cidade ) fan que se produza unha febre
urbanizadora. As vilas medran en todas direccións: estradas, urnanizacións, destrucción de cascos históricos,
formigón e ladrillo por todas partes sen ningún tipo de orden en regulamento, dando lugar a exemplos de “feísmo”
coma estes:

3.- A ESTRUTURA URBANA.
Dentro da cidade podemos distinguir varias zonas ou sectores dependendo da súa función:
 Zonas resindenciais:
o Ricas: elegantes pisos no centro urbano ou as cidades xardín e espazos residenciais de luxo nas
aforas. Exemplos: pisos ou casas rehabilitadas no centro de Santiago, urbanizacións de luxo de
Madrid coma La Moraleja ( na que una casa ten un prezo medio de 3.000.000 € )
o Pobres : edificios vellos no centro ou barrios periféricos de urbanizacións baratas. P.ex. as Tres mil
casas de Sevilla, un dos barrios máis perigosos e marxinais de España ( paro, drogadicción,
delincuencia ….)
 Zonas de servizos: os servizos nas cidades soen estar repartidos polos distintos barrios, pero sempre hai un
sector urbano ( normalmente o centro ) no que se concentran a maioría dos servizos da administración,
xulgados, oficinas de empresas e negocios, …. Ás veces unha cidade é coñecida por una función específica;
p.ex. a función universitaria ou política de Santiago, función relixiosa de Roma, industrial e pesqueira de
Vigo, función turística tan importante en cidades coñecidas coma Londres,París, Barcelona, a mesma
Santiago, ou Las Vegas ….
 Zonas industriais: desde a Revolución Industrial as industrias localizáronse nas cidades. Hoxe en día están
instaladas na periferia en polígonos industriais, mentras que no centro predominan os sevizos.
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4.- A EXPLOSIÓN URBANA.
Desde a Revolución Industrial que se iniciou a finais do S XVIII e se desenvolveu no S XIX, a poboación urbana
non fixo máis que aumentar. O desenvolvemento teconlóxico da agricultura e gandería fai que se necesiten menos
man de obra no campo e produce o chamado “ éxodo rural”: emigración dos campesinos cara as cidades. Isto fai que
actualmente xa maís da metade da poboación mundial vivan en espazos urbano ( nos países ricos máis: 3 de cada 4
habitantes, o 75 % ).
Nos países pobres ese éxodo rural, a emigración en masa desde as zonas rurais cara as cidades produce
enormes desigualdades sociais e económicas, con zonas de chabolismo , slums ou favelas, nas que as vivendas e as
condicións de vida son infrahumanas. A xente fuxe das zonas rurais por diversos motivos ( pobreza, guerras, sequías,
…) buscando un futuro mellor pero atópase cunha realidade ben distinta.

As desigualdades económicas e sociais están presentes en todas as cidades, sobre todo nos países pobres.
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O enorme crecemento urbano chegou a crear:
 Areas metropolitanas: a cidade ( ou
metópole ) engloba a outros núcleos de
poboación periféricos. Exemplos: Madrid ou
París.
 Conurbación, formada por varias zonas
metropolitanas que se unen.
 Megalópole, formada pola unión de varias
conurbacións ao longo e ancho de zonas moi
amplas.
Exemplos:
Washington
–
Philadelphia- New York- Boston ( EE.UU, con
± 100 mill. Hab.) ou Tokio-YokohamaNagoya-Osaka-Kobe-Kyoto (Xapón, con ±50
mill. Hab. )

5.- VANTAXES E PROBLEMAS URBANOS NA ACTUALIDADE.







Vivir nunha cidade ten una serie
de vantaxes que non ofrecen unha
aldea ou un ha vila. Nos entornos
urbanos temos una maior cantidade e
calidade nos servizos ( pensa nun
hospital, nuns cines, teatros, museos,
univerdsidade, tendas e centros
comerciais …), nos transportes e
comunicación ( portos, aeroportos,
ferrocarril …), máis posibilidades de
atopar un traballo, ….
Pero, pola contra, a cidade presenta
una serie de problemas:
 A contaminación producida
polo tráfico, as industrias e as
calefaccións, tan grande que en cidades
coma Beijin ( Pekín ) os automóbiles teñen que circular día si día non dependendo de si a matrícula é par ou
impar. Os enormes atascos de tráfico e o aforro de enerxía fan que se recomende o uso dos transportes
públicos.
A poboación urbana produce diariamente miles de toneladas de residuos. O problema do seu tratamento e
reciclaxe é difícil de solucionar.
A desiguladade. O problema de barrios nos que se concentran grandes cantidades de poboación que emigra
á cidade na busca de melloras nas súas vidas e acaban vivindo en moi malas condicións en barrios de
chabolas ( chabolismo, favelas ou slams )
O enorme prezo que chegan a ter as vivendas na cidade, fai que sexa moi difícil para una familia
traballadora poder acceder a unha.
O ritmo de vida urbano é moi estresante: o reloxio e a rapidez marcan o estilo de vida urbano.
Ofrecer servizos públicos a un gran número de habitantes pódese convertir nun enorme problema: recollida
de basura, abastecemento de auga e sumidoiros, transportes públicos, seguridade, alumbrado, hospitais,
conservación de mobiliario urbano ( bancos, farolas, semáforos …), parques e xardíns, …
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TAREFAS
1. Elixide e anotade no seguinte cadro as palabras clave dos apartados do tema 0 a 5.
Apartado
0. A que chamamos
cidade

Palabras clave

1. POBOAMENTO
RURAL E URBANO

2. O PLANO URBANO.

3. A ESTRUTURA
URBANA.

4. A EXPLOSIÓN
URBANA.

2.
3.
4.

5.

5. VANTAXES E
PROBLEMAS
URBANOS NA
ACTUALIDADE.
Elaboramos un esquema de cada apartado partindo das palabras clave anteriores.
A partir dos esquema anteriores facemos un mapa conceptual de toda a unidade. Acompañámolo das
imaxes que consideremos necesarias.
Complementamos este mapa conceptual con:
a. Un glosario da unidade, é decir, un dicionario en que se explican ou comentan os termos máis
importantes sen os cales non poderiamos entender o contido.
b. Tres mapas - Un mapamundi, España e Galicia – nos que localicemos alomenos 20 cidades
importantes do mundo, 10 de España e 10 de Galicia.
c. Unha ficha informativa sobre unha cidade que elixades, que conteña información básica sobre a
cidade: nome, país, habitantes, datos sobre función urbana (política, industrial, turística, relixiosa….),
economía, historia e arte, casco histórico e edificios singulares , museos importantes ou calquera
outra información que consideredes importante, chamativa, curiosa …
EXPOSISIÓN Á CLASE: Repartimos os apartados da unidade entre os grupos de traballo e:
a. Expoñemos o contido aos compañeiros/as de clase.
b. Explicamos as palabras do glosario que teñan relación co apartado que estamos a expoñer..
c. Falámos sobre a cidade do mundo, España ou Galicia que vós elixades seguindo a ficha que xa
tendes elaborada sobre esa cidade.
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6. Rúbrica de avaliación A cidade ...
Aspecto á avaliar

4
Excelente!!

3
Moi ben!!

Traballo en equipo

Traballamos moito e moi
organizados.

Esforzámonos en facelo
ben pero tivemos algún
erro de organización e
coordinación.

As palabras clave

As palabras que
eliximos e anotamos
son todas aquelas sen
as cales o contido
perdería sentido.

2
Suficiente pero
mellorable
Traballamos e
tentamos rematar ben
as tarefas pero con
erros e lagoas na
organización e
coordinación.

1
Insuficiente

Fallou a organización e
coordinación do grupo.

As palabras que
eliximos e anotamos
son case todas
aquelas sen as cales
o contido perdería
sentido.

Eliximos as palabras
clave pero falta
algunha importante
ou algunha delas
non é relevante.

Non recolle as
palabras clave máis
importantes e/ou
non fai a tarefa

A organización e
estrutura son bastante
claras, ordenadas,
atractivas, favorecendo
o entendemento do
tema

Á organización e
estrutura fáltanlles
claridade, orde e
enturbian o
entendemento do
tema.

Á organización e
estrutura fáltanlles
claridade, orde,
e/oudificultan o
entendemento do
tema, e/ou non están
rematados.

Realizamos e
entregamos en tempo
todas as tarefas
propostas
Mapas bastante ben
elaborados e
presentados con
claridade, boa
ortografía, cores
adecuadas e
información suficiente.
Ficha bastante ben
organizada, presentada
con bastante claridade,
atractiva ao lector e
con toda a información
proposta nas
actividades.
Texto ben redactado,
bastante claro. Boa
organización e con
algunha falta de
gramática, ortografía
ou puntuación.

Realizamos todas as
tarefas propostas, pero
fallamos nos praqzos
de entrega.

Non realizamos as
tarefas e non
entregamos en prazo.

Mapas elaborados e
presentados con erros
na claridade,
ortografía e
información.

Mapas elaborados e
presentados con
moitos erros,sen
claridade, mala
ortografía e/ ou non
rematados

Ficha con algún erro na
organización,
presentada con
claridade mellorable, e
con falta de
información proposta
nas actividades.

Ficha pouco o nada
organizada, pouco
clara, e sen a
información proposta
nas actividades, e/ou
non rematada.

Fáltalle claridade e
organización. Moitas
faltas de gramática,
ortografía ou
puntuación.

Texto desorganizado,
falto de contidos, a
expresión é deficiente
e ten moitos erros de
gramática, ortografía
ou puntuación.

Esquemas e mapa
conceptual

A organización e estrutura
son claras,
ordenadas,atractivas,
favorecendo o
entendemento do tema

Tarefas

Realizamos e entregamos
en tempo todas as tarefas
propostas, incluso as
voluntarias.

Mapas

Mapas elaborados e
presentados con
claridade, boa ortografía,
cores adecuadas e
información suficiente.

Ficha informativa
dunha cidade

Ficha ben organizada,
presentada con claridade,
atractiva ao lector e con
toda a información
proposta nas actividades.

Redacción da
información escrita

Texto correctamente
redactado, claro e ben
estruturado, ordeado, e
sen faltas de gramática,
ortografía ou puntuación.

Busqueda e escolla
de imaxes

Imaxes moi apropiadas,
ilustrativas e
complementarias ao
contido.

Imaxes apropiadas e
ilustrativas ao contido.

Algunha das imaxes
non ten relación co
contido ou con
algunha das súas
partes.

As imaxes non teñen
relación directa ao
texto que ilustran.

Elaboración dixital
en procesador de
textos

Uso correcto do
procesador de texto,
integrando moi ben texto
e imaxes nun formato
adecuado ao contido.

Bo uso do procesador
de textos, integrando
correctamente imases
e texto.

O formato e a
integración entre texto
e imaxes presenta
erros.

Uso dun formato
claramente inadecuado
sen integrar texto e
imaxes, facendo difícil
a lectura da historia.

Presentación
pública

Falan de xeito claro, cun
volume e claridade
adecuados, amosando un
coñecemento claro do
contido. O reparto do
contido a presentar é moi
equitativo.

Falan de xeito bastante
claro, cun volume e
claridade suficientes,
amosando o
coñecemento do
contido. O reparto do
contido a presentar é
equitativo.

En xeral, presentan a
guía con claridade,
pero cun volume que
sube e baixa, e sen
amosar coñecemento
de todo o contido. O
reparto da exposisicón
non é desigual.

Prexsentación nada
clara, sen apenas oirse
e sen amosar
coñecemento do
contido. O reparto da
exposisición e moi
desigual.
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