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2ª PARTE: A POBOACIÓN 
1.- Analizando os datos anteriores, intenta explicar brevemente como está distribuida a poboación por  continen-
tes 

 

LUGAR 
Nº HABITANTES ( en millóns )  

Ano 2012 

MUNDO 7.057 

ÁFRICA 1.072 

AMÉRICA NORTE 

( EE.UU.  e Canadá ) 
349 

AMÉRICA LATINA e CARIBE 599 

ASIA 4.260 

EUROPA 740 

OCEANÍA 37 

2.- Describe que ocurre en cada unha das tres etapas de violución da poboación, e intenta explicar o porqué 

 

 

 

3.- A poboación non parou de crecer desde os tempos máis remotos. Porén, non o fixo sempre do mesmo xeito e, 
mesmo, houbo etapas da historia da humanidade nas que a poboación diminuíu. 

Propomos uns conxuntos pechados de causas, e deberás escoller as axeitadas en cada caso.  
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 ACONTECEMENTOS 

 

 CAUSAS 

 

A 
Alta natalidade no réxime demográfico 
antigo 

1 
Avances médicos e sanitarios, que supoñen a 
fin da mortalidade catastrófica 

B 
Alta mortalidade no réxime demográfico 
antigo 

2 

Elevada fecundidade media (moitos fillos por 
muller) dada a inexistencia de mecanismos de 
control da natalidade, e para compensar a ele-
vada mortalidade infantil 

C 
Descenso da mortalidade, que orixina a 
explosión demográfica 

3 
Catástrofes naturais, malas colleitas, doenzas 
para as que non existía remedio eficaz, fame 
(crises de subsistencia) 

D 
Descenso da natalidade no segundo mo-
mento da transición demográfica 

4 
Control do número de fillos que se quere ter e 
mecanismos eficaces de control da natalidade 

E 
Baixa natalidade na fase demográfica mo-
derna 

5 
Grande esperanza de vida. Avances médicos 

 

F 
Baixa mortalidade na fase demográfica 
moderna 

6 
Reaxuste coas taxas de mortalidade que xa 
descenderan moito. Xa non cumpría ter tantos 
fillos porque a mortaldade era menor 

 

4.- De xeito xenérico temos que dicir, no tocante á distribución por idades, que a poboación se pode dividir en tres 
grupos: 

– Poboación nova: de 0 a14 anos. 

– Poboación adulta: de 15 a 64 anos. 

– Poboación vella: de 65 anos en adiante. 

Ao representarmos a poboación nunha pirámide resulta importante utilizarmos unha trama diferente para cada un 
destes grupos de idade, de xeito que cun golpe de vista poidamos apreciar o peso relativo de cada grupo. 

Canto á distribución por sexos, imos sinalar que nunha pirámide os homes e as mulleres aparecen cada un nunha 
columna diferenciada. Polo xeral é apreciable que nacen máis homes que mulleres, polo que é máis grande o primei-
ro chanzo dos homes que o das mulleres. Así e todo, na idade adulta o número de mulleres xa supera o de homes. 

Explica as diferenzas que hai entre estas dúas pirámides de poboación ( consulta en viaxeaitaca.com,2º ESO Tema 9 ) 

 
 

5.- Calcula a taxa de natalidade dos seguintes países segundo os datos achegados. Lembra que a taxa de natalidade 
se calcula aplicando a seguinte fórmula: 

 

Taxa de natalidade = Número de nacidos nun ano x 1.000 
                                                                                  nº de habitantes 
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Tamén deberás clasificar a taxa resultante neses países, en alta (A), media (M) ou baixa (B), segundo o seguinte crite-
rio: 

– Alta: máis de 25‰. 

– Media: entre 25‰ e 15‰. 

– Baixa: menos de 15‰. 

 

País Nacementos  Poboación TN ‰ ALTA/MEDIA/BAIXA 

Bangladesh 3.417.000 127,5 millóns   

Ruanda 338.000 7,9 millóns   

Irán 2.073.000 61,5 millóns   

EEUU 3.972.000 270,2 millóns   

Reino Unido 739.000 59,1 millóns   

 

6.-A taxa de mortalidade 

 CalculA a taxa de mortalidade dos seguintes países segundo os datos aportados. LembrA que a fórmula 
que debe utilizar é a seguinte: 

Taxa de mortalidade = Número de mortos nun ano x 1.000 

                                                                                    nº de habitantes  
 

 

País Falecementos Poboación TM ‰ ALTA/MEDIA/BAIXA 

Bangladesh 1.555.000 127,5 millóns   

Ruanda 156.000 7,9 millóns   

Irán 405.900 61,5 millóns   

EEUU 2.377.760 270,2 millóns   

Reino Unido 604.190 59,1 millóns   

 

 Novamente, deberáS clasificar a taxa resultante neses países en alta (A), media (M) ou baixa (B), se-
gundo o seguinte criterio: 

– Alta: máis de 15‰. 

– Media: entre 15‰ e 10‰. 

– Baixa: menos de 10‰ 

7.- Crecemento natural ou vexetativo 

 Nesta tarefa debeS calcular o crecemento natural ou vexetativo utilizando os datos das tarefas 5 e 6, e 
aplicando a seguinte fórmula: 

Crecemento vexetativo = taxa de natalidade - taxa de mortalidade 

Debes ter en conta que o resultado acadado virá expresado en tantos por mil (‰) e hai que pasalo a tan-
tos por cento (%), que é como se expresa o crecemento natural. Para iso deberás dividir o resultado final 
entre 10. 

 

 Doutra banda, os resultados obtidos deben ser valorados atendendo ao seguinte criterio: 

– Crecemento natural alto = maior do 2% (A). 

– Crecemento natural medio = entre 1% e 2% (M). 

– Crecemento natural baixo = menor do 1% (B). 
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Bangladesh  

Ruanda  

Irán  

EEUU  

Reino Unido  

 

8.- As migracións 

Tendo en conta que “migración” é o desprazamento de efectivos poboacionais dende o seu lugar de orixe 
ata outro, distinguimos “emigración”, que é a poboación que abandona un territorio (polo xeral, o seu 
punto de orixe), e “inmigración”, que é a poboación que chega a un territorio que a acolle procedente 
doutro lugar. 

A raíz do anterior, pódese calcular o saldo migratorio utilizando a seguinte fórmula: 

Saldo migratorio = inmigrantes – emigrantes 

O resultado pode ser positivo (hai máis inmigrantes que emigrantes), negativo (hai máis emigrantes 
que inmigrantes) ou cero (hai o mesmo número de emigrantes que de inmigrantes) 

 

 Consideremos un territorio onde nun ano chega unha cantidade de inmigrantes de 35.000 persoas, en-
tanto que saen 15.800 do mesmo territorio con destino a outros países (xa que logo, son emigrantes). 
Debes calcular o saldo migratorio. 

Tamén cabe considerar o crecemento real da poboación, que se obtén aplicando a seguinte fórmula: 

Crecemento real = crecemento natural ± saldo migratorio 

 

Para calcular o crecemento real da poboación, retomando o exemplo anterior, debemos coñecer o dato 
numérico do crecemento natural. Este dato tiñámolo nunha porcentaxe, que agora debemos pasar a unha 
cifra absoluta, o que se calcula dun xeito ben doado coñecendo a cifra total de poboación. No noso caso 
son 21.200 persoas.  

Dato necesario: crecemento natural = 21.200 persoas. 

 Calcula o saldo migratorio e o crecemento. 

9.- Outros parámetros demográficos 

Con esta tarefa pretendemos que completes o panorama dos indicadores demográficos máis alá dos movementos 
naturais e migratorios. A finalidade é que poida comprender a complexidade do estudo das situacións demográficas. 
É interesante que reflexione acerca da grande cantidade de variables para ter en conta nelas. 

Os conceptos obxecto de estudo son os seguintes: 

 

Taxa de mortalidade infantil = falecidos menores dun ano x 1.000 

                                                                             nacidos vivos no ano 
 

Esperanza de vida = anos que espera vivir un individuo dunha poboación determinada. 

 

Propomos o seguinte conxunto de países, achegamos os datos referidos a ambos os dous parámetros e 
engadimos a renda per cápita como indicativo do panorama socioeconómico de cada un deles. 

 

Ano 2003 Mortalidade infantil Esperanza de vida Renda per cápita  
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Liberia 150 ‰ 42 700 $ 

Kenya 78 ‰ 51 1.000 $ 

España 3.7 ‰ 79 21.200 $ 

Alemaña 4.1 ‰ 78 27.000 $ 

India 64 ‰ 62 2.650 $ 

Xapón 3 ‰ 82 27.400 $ 

Brasil 33 ‰  71 7.450 $ 

Bolivia 54 ‰  63 2.400 $ 

Para que poida interpretar mellor os datos contidos nesta táboa, ofrecémoslle a seguinte clasificación: 

 

Mortalidade infantil 

Alta: máis do 35‰. 

Media alta: entre 20‰ e 35‰. 

Media baixa: entre 10‰ e 20‰. 

Baixa: menos de 10‰. 

 

 

 

 

Esperanza de vida 

Alta: máis de 70 anos. 

Media:entre 60 e 70 anos. 

Baixa: menos de 60 anos. 

 

Renda per cápita 

Alta: máis de 18.000 USD 

Media: entre 6.000 e 18.000 USD 

Baixa: menos de 6.000 USD. 

 

Á vista destes datos, tes que reflexionar acerca do carácter dos indicativos socioeconómicos que teñen 
estes dous parámetros demográficos. 

 Como primeira parte da tarefa debe agrupar aqueles países que teñan uns datos semellantes. 

 En segundo lugar debes apreciar se existe correlación entre alta mortalidade infantil e curta esperanza 
de vida e, seguidamente, elixir entre os catro enunciados que hai deseguido os dous que consideres 
máis acertados en relación á elevada mortalidade infantil nalgúns dos países . 

a) Trátase de países, en xeral, subdesenvolvidos, con deficiencias sanitarias e hixiénicas, e a poboa-
ción infantil é especialmente sensible a estas carencias 

b) A mortalidade infantil é semellante á taxa de mortalidade e, xa que logo, non require explicación 
especial ningunha. 

c) A elevada mortalidade infantil non impide o crecemento rápido da poboación, xa que se ve com-
pensado por unha elevada natalidade. 

d) Non hai diferenzas significativas entre a mortalidade infantil dos países desenvolvidos e a dos paí-
ses subdesenvolvidos. 

 

10.- As actividades económicas da poboación 

A poboación divídese en dous grandes grupos: “poboación activa” e “poboación inactiva” ou pasiva. 

Considérase poboación activa aquela que traballa, ou está en disposición de traballar nunha actividade económica 
remunerada. Pola súa banda, a poboación inactiva componse de todos aquelas persoas que dependen economica-
mente dos anteriores (nenos, amas de casa, xubilados, etc.). 

Á súa vez, as actividades que desenvolven os que compoñen a poboación activa pódense clasificarse en tres sectores 
de actividade económica: 

– Sector primario: forman este sector as actividades de produción de materias primas e intégrano as 
actividades da agricultura, da gandaría, da pesca, da silvicultura e da explotación forestal.  

– Sector secundario: fórmano as actividades que transforman a materia prima, e compóñeno basica-
mente as tarefas relacionadas coa industria e a construción. A minaría poderase atopar tanto no 
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sector primario como no secundario, xa que algúns autores consideran que a extracción mineira 
precisa un proceso industrial. 

– Sector terciario: son as actividades do transporte e a comercialización dos produtos, e tamén englo-
ba todas aquelas tarefas que non se podan encadrar nos outros dous sectores. 

 

 Medirás a túa comprensión do exposto con anterioridade completando o seguinte texto: 

Coñecemos como poboación ........................... aquela que exerce ou pode exercer unha actividade 
.................. A poboación .................... está integrada por aqueles individuos que dependen 
.............................. dos anteriores. As actividades distínguense en ............... grupos: sector primario, que é 
o que produce a .................... .....................; sector secundario, que a ...................................., e sector ter-
ciario, que é o que a transporta e a .......................... e, en xeral, engloba todas aquelas............................ 
que non estean comprendidas en ningún dos outros dous sectores. 

 

 Deseguido, propómoslle unha serie de profesións ou actividades para que as encadre correctamente 
no sector correspondente: agricultor – ministra de agricultura – profesor – soldadora dun taller – de-
pendente dunha zapatería – conserxe – pescador – avogada – médico – albanel. 

11.-  Pódense considerar moitos factores como condicionantes da presenza humana no medio, ben favorecéndoa ou 
ben dificultándoa. O clima é, posiblemente, o condicionante máis importante, pero tamén inflúen o relevo, os recur-
sos naturais, as posibilidades de comunicación e a propia historia, xa que as zonas poboadas desde antigo presentan 
unha maior presenza poboacional; iso sen esquecer que os diferentes estados coas políticas que adopten contribúen 
a fomentar o asentamento humano ou a disuadilo. 

Sen dúbida, o clima é o factor esencial, e iso vén reforzado pola evidencia de que as zonas temperadas da Terra 
son as que teñen unha maior presenza de efectivos poboacionais. 

A densidade de poboación 

 Nesta tarefa achegámonos ao concepto de “densidade de poboación”, que pon en relación a extensión 
dun territorio coa cantidade de poboación que habita nel. 

Para iso, utilizarase a seguinte fórmula: 

 

Densidade de poboación = Número de habitantes 
                                                                                     superficie en km² 

Exprésase en Hab/km². 

MUNDO HABITANTES SUPERFICIE ( KM2) DENSIDADE 

MUNDO 6.810.000.000 
135.000.000 

( sen a Antártida ) 
 

ÁFRICA 999.000.000 30.000.000  

AMÉRICA N. 341.000.000 14000000  

AMÉRICA LATINA 580.000.000 28000000  

ASIA 4.117.000.000 43500000  

EUROPA 738.000.000 10500000  

OCEANÍA 36.000.000 9000000  

ANTÁRTIDA 1.000/10.000 14000000  

ESPAÑA 46.745.807 505.988  

GALICIA 2.763.499 29.574  

BARBANZA 68.336 246,7  
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A POBRA DO 
CARAMIÑAL 

9.664 32,4  

 

12.- Un mundo de contrastes, zonas moi densamente poboadas fronte a baleiros demográficos 

Observa e analiza este mapa: 

 
 

Enumera as 7 zonas máis pobodas, indicando como mínimo 2 países de cada unha delas. 

Enumera as zonas deshabitadas do planeta. 

 

13.- Explicamos os contrastes 

É de interese que teñas en conta que as zonas máis densamente poboadas do planeta son: 

– Asia oriental (China e Xapón) e meridional (India, Paquistán, Bangladesh, etc.).  

– Europa occidental e central. 

– América do norte, especialmente na fachada leste e no contorno dos Grandes Lagos. 

– Puntualmente, tamén se alcanzan elevadas densidades en Indonesia, no golfo de Guinea e nas cos-
tas brasileira e arxentina. 

Os baleiros demográficos sitúanse preferentemente nas zonas no hemisferio norte por riba dos 60º N, 
no interior dos continentes e nos desertos 

Trátase de que valores as densidades dos países e que procures explicar as causas que xustifiquen a si-
tuacións de baleiro (caso de Australia e Rusia) ou de territorio densamente poboado (Alemaña e Xapón). 
Deseguido tes unha listaxe das causas que explican a densidade de poboación. 

Lembra que as causas que explican as diferenzas de densidade son: 

1. Factores físicos: clima, relevo, solo, vexetación, etc. 

2. Factores económicos: recursos naturais,localización industrial, etc. 

3. Factores históricos (residencia do home desde antigo). 
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4. Factores políticos. 

 

 Debes relacionar os países coas explicacións segundo a explicación correcta para cada país: 

 

Alemaña 
 Baleiro demográfico debido a factores físicos (zo-

nas desérticas e illamento xeográfico) e históricos 
(poboamento moi tardío no tempo) 

Xapón 
 Baleiro demográfico por razóns físicas (clima hostil, 

relevo, carácter continental de boa parte das súas 
terras) 

Australia 

 Moi densamente poboado por clima benigno 
(temperado oceánico) e por factores económicos 
(riqueza en recursos naturais, pioneira na industria-
lización na Europa continental) e históricos (denso 
poboacionalmente desde antigo) 

Rusia 

 Moi densamente poboado por razóns físicas (boa 
climatoloxía), económicas (non posúe moitos re-
cursos naturais pero foi o primeiro país asiático en 
realizar a revolución industrial) e histórico (poboa-
ción densa dende antigo debido á práctica da agri-
cultura intensiva dende tempos remotos; vontade 
da súa poboación de superar as limitacións que 
leva consigo a súa condición de arquipélago, etc.) 

14.- Hai países moi densamente poboados pero non superpoboados (existen recursos para todos os seus habitan-
tes) e hai países pouco poboados pero que están superpoboados, porque os recursos non abondan para manter 
toda a poboación. 

Os fluxos migratorios están orixinados moitas veces pola problemática da superpoboación, e exemplificarémolo co 
caso galego. 

O concepto de densidade de poboación non é definitivo para explicar as relacións entre unha poboación e o espazo 
xeográfico que o sustenta, xa que nun país desenvolvido e con abundantes recursos unha densidade elevada non 
resulta problemática; por contra, cando os efectivos poboacionais resultan excesivos en relación aos recursos que 
lles pode ofertar un territorio falamos de superpoboación. Isto é o que acontece en moitos países subdesenvolvidos 
que están a realizar a súa explosión demográfica sen un crecemento paralelo dos recursos nos que sustentarse. Trá-
tase dunha situación que priva unha parte da poboación da posibilidade de atopar un medio de vida no seu lugar de 
orixe e constitúe a xénese de boa parte dos fluxos migratorios na actualidade. 

Cómpre termos en conta, iso si, que os movementos migratorios non constitúen un fenómeno novidoso, senón que 
son un feito presente desde sempre na historia da humanidade. Existen múltiples causas que os explican: económi-
cas, políticas, relixiosas, naturais, etc. Na actualidade, as causas económicas son as que máis explican o importante 
fluxo migratorio procedente dos países subdesenvolvidos e en vías de desenvolvemento con destino ás áreas máis 
desenvolvidas do planeta. 

A superpoboación 

A superpoboación relaciona se os efectivos poboacionais dun territorio resultan excesivos con respecto 
aos recursos que lles pode ofrecer un territorio. 

 Nesta tarefa temos por obxectivo que reflexiones acerca do concepto de superpoboación, para o que 
lle ofrecemos un cuestionario onde terá que decidir se o enunciado proposto é verdadeiro (V) ou falso 
(F). 

 V / F 

A superpoboación consiste en que un país teña unha elevada densidade de pobo-
ación, independentemente dos recursos con que conte para manter a dita poboa-
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ción 

Fálase de superpoboación cando un país non produce suficientes recursos para 
satisfacer as necesidades dos seus habitantes 

 

A superpoboación é un concepto relativo: podemos dicir que Etiopía, con 59 mi-
llóns de habitantes, está superpoboado, pero non o están os EEUU con 270 mi-
llóns, porque posúe uns recursos moi abundantes 

 

Algúns países de Europa occidental están superpoboados 

 

 

A superpoboación dun territorio depende ás veces tanto da cantidade de recursos 
dispoñibles pola poboación como do seu reparto, da acumulación de moito en 
poucas mans 

 

15.- Os fluxos migratorios 

 Neste cadro amósanse os grandes trazos dos fluxos migratorios actuais: primeiramente terá que identi-
ficar sobre o mapa as zonas que se lle están a indicar segundo se indica deseguido. 

Procedencia Destino 

Norte de África                                 Europa 

Europa do leste                                 Europa occidental  

Sueste asiático                                 Xapón e EEUU 

América central e Caribe.               EEUU 

Marca estes fluxos no mapa 

 

Relaciona na táboa as procedencias e os destinos. 

Procedencia Destino 

Marrocos Xapón e EEUU 

China Alemaña 

Cuba Francia 

Polonia EEUU 
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16.- Os emigrantes galegos 

Por medio desta tarefa querémoche concienciar de que o pobo galego tamén sufriu en tempos aínda próximos a 
lacra da emigración. Estas migracións foron particularmente intensas entre as décadas dos 70 e dos 80 do século XIX 
e os mesmos anos do século XX, cando se produciron xa moitos retornos. Os puntos de destino destes emigrantes 
foron América, onde recalaron máis dun millón de galegos, e os países europeos máis desenvolvidos (Francia, Ale-
maña, Suíza, etc.), a onde foron dar algo máis de medio millón. 

 A tarefa consiste na lectura atenta do texto seguinte e na posterior resposta a un cuestionario a propó-
sito del. 

“Entre 1940 e 1975, a poboación galega mantívose estancada. Trala segunda Guerra Mundial e ante as crecentes 
dificultades económicas, Galicia converteuse en exportadora de man de obra. Calcúlase que durante o franquismo 
emigraron máis de 600.000 galegos. Na década de 1950 dirixíronse cara ao Brasil, Arxentina, Venezuela e Uruguai; 
na década seguinte, os países de destino foron europeos: Francia, Países Baixos, Alemaña, Suíza e Gran Bretaña. 

Ademais, dentro de España, moitos galegos emigraron para traballar en Madrid, Cataluña e o País Vasco. As conse-
cuencias deste masivo éxodo deixáronse notar no descenso da taxa de natalidade e no avellentamento demográfico, 
sobre todo das provincias orientais. 

Os emigrantes procedían na súa maioría do campo, o que provocou que descendese a poboación dedicada ao sector 
primario, mentres que durante a década de 1960, co desenvolvemento industrial, medraron os sectores secundario e 
terciario. 

O nivel medio de vida aumentou e xurdiu unha clase media que, por vez primeira, puido enviar os seus fillos á univer-
sidade. 

A crise económica de 1973 obrigou a moitos emigrantes a retornar. Desde entón, a poboación galega rexistra un 
forte retroceso, consecuencia do avellentamento demográfico e do aumento das defuncións, que superan os nace-
mentos. 

Galicia, rexión tradicionalmente emigrante, pasou na década de 1990 a ser unha comunidade receptora de inmigran-
tes. Os desequilibrios territoriais incrementáronse: o maior crecemento demográfico produciuse arredor das áreas 
metropolitanas de Vigo e da Coruña, en detrimento das zonas de economía agraria tradicional. Esta situación foi 
compensada coa mellora das comunicacións interiores e coa recuperación de espazos rurais.” 

Fonte: Monografía “Galicia”, Ciencias Sociais, Historia 4º de ESO, Oxford Educación, Madrid, 2003, páxina 36). 

 

 Deseguido debes responder ao seguinte cuestionario: 

1- Pódese dicir que a emigración foi a principal causa do estancamento da poboación galega entre 1940 e 1975? 

2- Que dúas áreas xeográficas (continentes) tiveron como destino estes emigrantes? 

3- Abandonaron os galegos a nosa terra cara a outros puntos da Península, ademais das migracións ao exterior, nes-
te período? Por qué? 

4- Por que desde 1973 retornan moitos emigrantes? 

5- É hoxe Galicia, á súa vez, destino de poboación inmigrante? Desde cando? 

 

 


