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 A SOCIEDADE ACTUAL:  
ESTRUTURA, DIVERSIDADE CULTURAL E ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 

 
 

1. A SOCIEDADE. 
 

A que chamamos “sociedade”? Poderiamos comenzar por enumerar os elementos e características que a 
identifican como tal: persoas ( seres humanos ), territorio, grupo(s), organización, economía, política, idioma,  
cultura, formas de vida.  

Así, a sociedade é un grupo de perosas ou seres humanos que viven no mesmo territorio de xeito organizado 
… 

o …. para cubrir as súas necesidades ( economía ) 
o …. para gobernarse ( política: sistemas de goberno ) 
o ... dando lugar a grupos de diferente capacidade económica e poder político ( grupos ou clases 

sociais ) 
o ….. usando o(s) mesmo(s) idioma(s) e participando da  mesma cultura e formas de vida. 

 

 
  
Actividade 1. Con cada unha das palabras ou grupos de palabras anteriores máis a palabra “sociedade”, escribe unha 
frase ( serán 8 en total ). Logo con esas frases compón un tetxo no que expliques á túa maneira que entendes por 
sociedade. Podes ilustralo con exemplos. 
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2. A SOCIEDADE A TRAVÉS DO TEMPO. 
Desde a Prehistoria, o ser humano formou pequenos grupos como forma de axuda mutua na busca de recursos. 

Durante o Paleolítico, desde que o ser 
humano é considerado como tal, organizábase en 
grupos para cazar, pescar e recolectar. Eran 
nómades, non tiñan asentamentos permanentes e 
a súa organización era moi simple. Quizáis os máis 
fortes ou destros dirixían as tarefas de caza ou 
pesca, aqueles que coñecían mellor a natureza se 
adicaban á recolección de alimentos, ou os máis 
hábiles elaboraban ferramentas …. Era unha 
sociedade cazadora – recolectora ( depredadora) 

A organización social comenzou a ser máis 
complexa coa aparición da agricultura e a 
gandería. Nace a sociedade agraria tradicional ( 
produtora ), que se materá tendo como base 
unha agricultura tecnoloxicamemnte pouco 
avanzada e unha produción, ( e produtividade ) 
baixas .  

Isto aconteceu no Neolítico e o home 
fíxose sedentario: vive en poboados que co paso 
do tempo se convirten en cidades ( Babilonia, Ur, 
Tebas …)  A produción de alimentos aumentou. 
Grazas a iso, hai persoas que se poden adicar a 
outras tarefas: os artesáns.  Cos excedentes, se 
comercia. As actividades económicas se 
diversifican. Aparecen as desigualdades sociais e 
económicas. Aparecen tamén os poderes 
políticos: os grupos de poder que gobernan. 
Senten a necesidade de defensa e crean os 
exércitos. Tamén a relixión.  

E a escritura. Estamos no berce das 
primeiras civilizacións, o comenzo da Histroria: o 

Crecente Fértil - Mesopotamia e Exipto - , os vales do Indo e Ganxes na India , e na China  nos vales do Huang Ho e 
Yangtze. 

Incluso chega a ponerse unha fonteira entre seres libres e escravos. É unha sociedade escravista, que 
continúa e se desenvolve na Antigüidade en Grecia e Roma. Ainda que podemos decir que a democracia nace na 
Atenas de Pericles arredor do ano 500 a.C. ,realmente só se consideraban cidadáns con dereitos aos homes libres ( 
as mulleres non participarán ata o S XX),  

Coa caída do Imperio Romano comenza a época da sociedade feudal: señores e campesinos, privilexiados e 
non privilexiados. As características básicas desta sociedade continúa na Idade Moderna ( o chamado Antigo Réxime 
) cun sitema de goberno primeiro autoritario ( p.ex. Os Reis Católicos ) e logo absolutista ( p.ex: Luis XIV de Francia , 
o Rei Sol ) 

A burguesía, grupo social que foi enriquecéndose desde a súa aparición como atesáns e comerciantes nas 
cidades medievais ( burgos, de aí o seu nome ), lidera a Revolución Francesa (1789 ) e a Revolución Industrial ( S XIX 
). Con elas nace unha nova sociedade: a sociedade industrial ( burguesía e obreiros ) e o sistema económico 
capitalista. 

O sistema político liberal ( S XIX ) no que só participan un pequeño grupo cun certo nivel de riqueza ( 
burguesía ), vai dando paso a un sistema político no que participa a maioría da poboación, homes e mulleres: o 
sistema político democrático ( S XX ) 

Desde os anos 1970, podemos decir que entramos xa no mundo da sociedade pos-industrial, no que 
predominan as tecnoloxías da información e a comunicación, a informática e internet. A sociedade mundial camiña 
cara a globalización.  
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Ao longo da Historia, se establecen unha normas de convivencia que regulen a vida duns grupos humanos 
cada vez máis numerosos. E designan ás presoas que van gobernar.  En definitiva, a sociedade faise cada vez máis 
complexa e necesita unha organización política para o seu funcionamento. 
 
Actividade 2. Falamos sobre o texto e debatimos o significado destas palabras. Escribe logo o que entendes por: 

 Paleolítico 

 Nómade 

 Sociedade depredadora 

 Sociedade produtora 

 Neolítico 

 Cidade 

 Excedente 

 Desigualdades sociais 

 Sociedade escravista 

 Sociedade feudal 

 Antigo Réxime 

 Sociedade industrial 

 Sistema político democrático 

 Sociedade pos-industrial 
Actividade 3. Escolle a(s) palabra(s) clave(s) de cada un dos parágrafos do texto anterior. Con eles fai un esquema 
que clarifique o tema “A sociedade a través do tempo “ 
Actividade 4. Fai unha frase ( ou dúas ) que explique cada parte do esquema. 
Actividade 5. Usando os conectores adecuados, une as frases e compón un pequeño texto expositivo sobre como foi 
cambiando a sociedade a través do tempo. 

 
3. A DIVERSIDADE CULTURAL NO MUNDO 
 

 CULTURA E CIVILIZACIÓN 
 

 
Cultura e civilización son palabras que se usan en numerosas ocasións coma sinónimos. Podemos decir que 

cultura é un concepto que se reifre a todo aquilo que o ser humano foi construindo ao longo da historia coma ser 
social que é : coñecementos, costumes, crenzas, modos de vida, lingua, ideas, normas, ferramentas e instrumentos 
materiais ... 

A cultura forma parte da civilización. Para simplificar, poderiamos decir que unha civilización é  unha etapa ( 
histórica ) dun grupo humano nun lugar concreto que desenvolveu unha cultura propia e ben definida, que a 
distingue doutros grupos humanos.  Exemplos de civilización ao longo da Historia: 

 

 Civilizacións Azteca ou Maya ( Centroamérica ) 

 Civilización Inca ( Zona Andina en Sudamérica ) 

 Cuivilización Mesopotámica ás beiras dos ríos 
Tigris e Éufrates ( actual Irak ) 

 Civilización grecorromana ( Grecia e Roma ) ou 
exipcia nas beiras do Mediterráneo, durante a 
Idade Antiga  

 Civilización cristiana ,na Europa Occidental na 
Idade Media 

 Civilización chinesa ( China ) durante as dinastías 
Ming e Qing desde o S XIV ata principios do S XX. 

 Civilización islámica, que xurdiu na península de Arabia no S VII ( a Héxira de Mahoma no ano 622 ) 
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A pesar do proceso de globalización, no mundo actual podemos distinguir varias zonas culturais e distintas 
civilizacións, atendendo a diferentes aspectos: cultura, relixión, lingua ... As máis importantes, a grandes rasgos, son: 

 Civilización occidental: América, Europa, Australia, Nova Zelandia, Sudáfrica. Na civilización occidental, 
podemos facer subdivisións atendendo a diferentes aspectos coma lingua, relixión, historia ... : 

o Latinoamérica ( ou Iberoamérica ), de lingua e cultura latinas ( español, portugués ) 
o Países Anglosaxóns, de lingua inglesa coma Gran Bretaña, EE.UU., Australia ... 
o Eslava ( Europa do Leste ) 

 Civilización Musulmá ou Islam: Norte de África, Península Arábiga, oeste de Asia e zonas do SE asiático ( 
Indonesia, Malasia ...) 

 África Negra ou Subsahariana: países da zona africana ao Sur do Sahara 

 Civilización Oriental, que engloba a civilizacións como a hindú, a chinesa ou a xaponesa. 

 
Actividade 6. Fai dúas columnas de palabras. Unha na que poñas as relacionadas con cultura e outra na que escribas 
as que teñen que ver coa civilización. 
Actividade 7. Tendo en conta o exercicio anterior, explica a diferenza entre cultura e civilización. 
Actividade 8. Localiza neste mapa as grandes civilizacións do mundo actual. 
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A lingua é un dos máis importantes elementos diferenciadores dos 
grupos humanos, un elemento que indentifica a unha persoa co grupo social 
humano e coa cultura aos que pertence. No mundo fálanse máis de 6000 
linguas, a maior parte das cales se localizan en zonas pouco desenvolvidas. En 
África fálanse máis de 2000 linguas ou na illa de Nova Guinea máis de 1000, 
mentras que en Europa só unhas 200 

Como podemos observar na seguinte gráfica, o chinés mandarín é o 
idioma máis falado no mundo, ainda que está restrinxido a unha zona moi 
concreta do Planeta, a propia China. A segunda lingua é o inglés, idioma que co 
proceso de globalización estase a convertir na “lingua universal “ Síguelle en 

importancia o castelán ( ou español ), o hindú, o ruso,o árabe e o portugués. 

 
A relixión é outro elemento que caracteriza a unha sociedade. O máis alá e o espiritual está presenta na 

diferentes culturas e nas diversas civilizacións desde que o home se 
preguntaba o porqué de fenómenos naturais como a morte e enterraba 
aos seus mortos acompañados de alimentos e armas. Xurdiron moitas e 
moi diversas relixións, que acaban por ter moita influencia na vida cotiá 
das xentes: vestido ( o burka islámico ), comida ( os musulmáns non comes 
porco e non beben alcohol ) ou mesmo  días de descanso ( o venres para 
os musulmáns, o sábado para os xudeos e os domingo para os cristiáns ). 
As grandes 5 relixións do mundo son: 
 

RELIXIÓN SEGUIDORES 

Cristianismo 2.000.000.000 

Islam 1.300.000.000 

Hinduismo 950.000.000 

Budismo 400.000.000 

Xudaismo 15.000.000 

  

 

Tampouco podemos esquecer a un numeroso grupo ( difícil de contabilizar ) de persoas ateas ( que non teñen ou 
non cren nun deus) e agnósticas ( que son escépticas, é decir, que ten dúbidas ao respecto ou simplemente non lle 
inetresa ). 
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Actividade 9. Compón un pequeño texto argumentativo no que razones a importancia da lingua e das crenzas 
relixiosas na cultura dun grupo humano. 

 
 

 CLASES SOCIAIS E DESIGUALDADES 
 

Desde o momento no que xurdiron as primeiras sociedades agrarias – produtoras do Crecente Fértil, a India e a 
China, e aparece o excedente: uns grupos van acaparar máis riquezas ca outras e,polo tanto, maior poder. Podemos 
decir que a sociedade se vai estruturando en diferentes grupos ou clases sociais, formados por un conxunto de 
persoas que comparten  intereses económicos, unha mesma posición social e  poder político, crenzas, formación... 
Organízase así unha sociedade xerarquizada, baseada nas diferenzas económicas e políticas, é decir, nas 
desigualdades. Un exemplo ben claro e a sociedade feudal, que podemos visualizar en forma piramidal: 

 
Hoxe en día esas desigualdades teñen fundamentalmente unha orixe económica.Desigualdades entre países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, pero tamén dentro dos mesmos países ricos. No mundo globalizado, foise 
labrando un absimo entre unhas élites sociais que acumularon enormes riquezas ( ver tema sobre a actividade 



CC.CC. 3º ESO – A sociedade actual: estrutura, diversidade cultural e organización política             viaxeaitaca.com   7 
 

económica, apartado  Globalización ) e unha enorme masa de poboación que viven na miseria ( as  favelas e os slums 
son un bo exemplo ). Os movementos migratorios Sur pobre ( p.ex. subsaharianos )- Norte rico ( p.ex. Europa ) son 
un claro reflexo destas desigualdades. 

No seo da sociedade actual podemos atopar, moitas veces  latentes ou ocultos, toda unha serie de conflitos non 
resoltos, entre os que están o racismo, a xenofobia, , a discriminación sexual de mulleres e homosexuais, ou 
relixiosa. Estes conflitos soen saír á superficie en momentos de crises socioecónómicas, de xeito tanto máis violento 
como profunda é a crise ou máis subdesenvolvido é o país. 
 
Actividade 10. Cal é a razón de que se comenzaron a formar os grupos ou clases sociais? 
Actividade 11. Reúne un grupo de palabras que teñan relación coa idea de grupo ou clase social ( entre toda a clse ) 
Actividade 12. Co conxunto de palabras anteriores, explica o concepto de grupo ou clase social. 
Actividade 13. Que significado ten “xerarquizar”? Entón, que significa “ sociedade xerarquizada”? 
 

4. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 

 
 

A organización política é a forma en que as sociedades estruturan e distribúen o poder, conformando así o 
Estado. Pero, que é iso ao que lle chamamos Estado? Ven sendo unha unidade política independente e soberana, 
que exerce o seu poder sobre un territorio delimitado por fronteiras e a poboación que se asenta nel; realmente, é o 
marco no que se desenvolve a organización política. 
 
Actividade 14. Escribe unha relación de palabras que definan “Estado” 
Actividade 15. Agora “constrúe” unha definición substituindo as palabras anteriores por debuxos. Sigue este 
exemplo: 
O Estado español goza dun sistema democrático. 

O Estado   dun sistema  
 

 OS PODERES DO ESTADO.  
A Revolución Francesa ( 1789 ) marca o inicio da Idade Contemporánea e leva á práctica as ideas da Ilustración e 

o liberalismo. Unha das ideas fundamentais era evitar a tiranía e o poder absoluto dos monarcas. Para lograr iso, 
débese conseguir o que se chama a separación dos tres poderes, é decir, que unha persoa ou un grupo sexa quen de 
acaparar todo o poder do Estado. ¿Cales son eses tres poderes? 

1. Poder lexislativo: lexisla, é decir, elabora as leis. Son as Cortes ou Parlamentos, no que se reúnen 
para lexislar os representantes elexidos a través de sufraxio ( eleccións ) polos cidadáns. 

2. Poder executivo: Executa ( aplica ) as leis. Está constituido basicamente polo Goberno: un 
presidente do goberno ( chamado en moitos países Primeiro Ministro ) e os seus ministros, cada un 
dos cales se encarga dunha parcela: Educación, Sanidade, Xustiza, Industria, Economía, Facenda … 

3. Poder xudicial: Xulga, é decir, asegura que se cumpran as leis. Son os xuices e os Tribunais de 
Xustiza.    
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Actividade 16. Elabora un esquema no que se expliquen os tres poderes do estado 
Actividade 17. Argumenta por que é necesario manter a separación dos tres poderes. 
 

 OS TIPOS DE ESTADO. 

 
A primeira distinción que podemos facer entre os diferentes tipos de estado é entre democracias e 

dictaduras ( autoritarismos ): 
1. Democrático: Podemos resumir as características básicas dun estado democrático nas seguintes: 

 Constitución: A constitución é o marco xurídico ( legal ) dun estado democrático, é a lei suprema 
( máis importante ) na que se establece a organización do Estado, o seu funcionamento, e a súa 
estrutura, así como os dereitos  e deberes dos cidadáns. Poderiamos decir que é a nai de todas 
as leis, ningunha destas pode contradecir o que establece a Constitución. 

 Soberanía popular: Democracia (δημοκρατία ) é unha palabra que provén do grego δῆμος 
(pobo) e κράτος  ( poder ): poder do pobo. Os cidadáns ostentan o poder soberano, que exercen 
elexindo aos seus representantes no Parlamento mediante sufraxio universal ( voto de tod@s os 
cidad@ns maiores de idade ) Outro xeito de exercer a soberanía popular é a través da 
participación cidadán en ONGs, manifestacións e protestas públicas, asociacións ... 

 Partidos políticos: grupos de de cidadáns coas mesmas ideas que se organizan con fin da 
participación política. Representan o pluralismo ideolóxico da sociedade e presentan aos seus 
membros ( candidatos ) nas eleccións de representantes ao Parlamento co obxectivo de lexislar 
e gobernar, e poder así levar as súas ideas á práctica. 

 División dos tres poderes do Estado: lexislativo, executivo e 
xudicial. 

 A liberdade e igualdade: Todos os cidadáns somos iguais ante 
a lei e temos garantidas a liberdade de expresión, reunión, 
voto ... A declaración universal dos dereitos humanos 
aprobada pola ONU ( Organización das Nacións Unidas )no ano 
1948 afirma que todos as persoas teñen estes dereitos e 
liberdades sin distinción de raza, cor, sexo,idioma, relixión, 
opinión política, nacemento, orixe ou posición 
socioeconómica.  

 Hai dous tipos de Estados democráticos: 

 Presidencialista: a cidadanía elixe directamente mediante sufraxio un Presidente, que  é 
ao mesmo tempo Xefe do Estado e Primeiro Ministro (Presidente do goberno). É o 
caso,por exemplo dos EE:UU.  ou de Francia ( ainda que no país veciño, o Primeiro 
Ministro é distinto ao Presidente) 

UN INVENTO XENIAL !! 
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 Parlamentario : Neles o Xefe de Estado ou Presidente realmente non ten poder 
executivo. Este reside no Goberno (Ministros ) dirixido 
por un Presidente ou Primeiro Ministro, elexido polo 
Parlamento. É o caso de Alemaña ou Italia, ou mesmo de 
España.  

2. Autoritario: Nun estado autoritario ou dictatorial...  
 ... non hai leis que garantan os  dereitos e liberdades dos 

cidadáns. 
 ... o poder, a soberanía recae sobre unha soa persoa ( dictador, 

monarca absoluto ) ou un pequeño grupo de persoas.  
 ... non hai polo tanto separación dos tres poderes nin eleccións. 
 ... non está permitido o pluralismo político e ideolóxico. 

Prevalecen sobre o resto as ideas do dictador ou grupo que 
goberna, estando prohibidos os partidos políticos. 

 
Unha segunda distinción entre os tipos de estado radica na figura do Xefe de Estado: 
 

1. Monarquía: o Xefe de Estado é un Rei ou unha Raíña que accede ao 
cargo de xeito hereditario. Na actualidade as monarquías soen ser estados 
democráticos nos que o Estado recibe o nome de Monarquía Constitucional e 
Parlamentaria, no que a Constitución marca claramente as funcións do Xefe de 
Estado, funcións que soen ser máis de representación, arbitraxe político e símbolo 
que poder real. Neste caso están as monarquías como a española, a británica, a 
belga, a sueca, a noruega, a xaponesa, a de Bután, Tuvalu ... Pero tamén debemos 
facer refrencia a monarquías que seguen sendo absolutos no S XXI, coma a de 
Arabia saudí, Qatar ou Omán, ou tamén monarquías que poderiamos chamar 
“mixtas ou híbridas”, nas que o monarca mantén gran parte do poder; é o caso por 
exemplo de Marrocos. 

2. República: o Xefe de Estado é un(ha) Predidente/a, que accede 
ao cargo de xeito electivo: a tarvés de sufraxio ou eleccións 
democráticas.  

 
Unha terceira distinción está en si un estado é ou non centralista: 

1. Centralista: O Estado e o Goberno central toman todas as 
decisións para todo o territorio. Exemplo: Francia. 

2. Descentralizado: O Estado reparte os seus poderes e funcións 
entre as diferentes divisións territoriais ( comunidades 
autónomas ou estados federais, provincias, municipios ou 
concellos ..). Exemplos: España, Alemaña, EE.UU. ,.... 

 
Actividade 18. Elabora un esquema explicativo dos tipos de estado. 
 
Actividade 19. Escribe dúas columnas de palabras, unha das que teñan relación coa democracia e outra das que 
teñan relación co autoritarismo. Poden estar no texto do tema ou non. 
 
Actividade 20. Ordena as palabras anteriores para compoñer unha definición de democracia e dictadura. 
 
Actividade 21. Busca lugares do mundo nos que haxa … 
 
…. un sistema democrático 
…. un sistema dictatorial ou autoritario 
… unha monarquía 
…. unha república 
 
 

EE.UU. é unha República.O seu 
presidente é Obama 
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Actividade 22. Reflexionamos sobre o significado desta viñeta e elaboramos un comentario persoal sobre ela. 

 
 

Actividade 23. Escribe a seguinte historia. A partir dela, remata cunha reflexión sobre o sentido real da 
democracia. 
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Actividade 24. A seguinte imaxe e texto,nun principio, parece  que amosan unha idea sobre a democracia de xeito 
claro, pero se a analizamos agochan unha contradición. Intenta explicalo. 

 

 

Os totalitarismos e as 

dictaduras, as xuntas 

militares. 

Todas son fáciles, ... 

facilísimas !! 

En cambio, a democracia 

é difícil, ten que ser 

sostida sen descansar 

xamáis. 


