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Tema 05 
A poboación e o territorio 

GUÍA DIDÁCTICA 

• Orientacións didácticas 

• Solucionario 

• Competencias Clave - Intelixencias Múltiples 

• Atención á diversidade 

– Actividades de Reforzo 

– Actividades de Ampliación 

• Recursos Didácticos 

– Navegamos por Tiching 

• Libro Dixital 

• Educamos en valores 
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Orientacións didácticas

■ A finalidade desta dobre páxina 
é introducir o estudo da poboación 
e do territorio do mundo 

● Entenderemos como se distri-
búe a poboación mundial coa 
axuda dun símil. 

● Repasaremos as linguas que máis 
se falan no planeta. 

● Veremos en que grupos de 
idade se dividen os habitantes 
da Terra. 

● Aprenderemos máis sobre o 
crecemento da poboación. 

Tamén axudaremos a identificar os 
distintos continentes reflectidos no 
mapa do mundo. 

Solucións das actividades 

1. No mapa están representados 
os seguintes continentes: Asia, 
América, Oceanía, Europa e 
África. 

2. Resposta persoal. 

3. Actividade persoal. 

4. Na aldea hai máis habitantes de 
Asia e de África. En cambio, só 
1 de cada 100 habitantes é de 
Oceanía. 

5. Os idiomas máis falados da 
aldea son o chinés, o inglés, o 
hindi, o español e o árabe. 

 Actividade persoal. Para rea-
lizar a actividade, os alumnos 
poden utilizar un mapa do 
mundo no que deberán situar 
os países e continentes nos que 
se falan esas linguas. 

6. Actividade persoal. Para reali-
zar a actividade, os alumnos 
poden saudarse uns a outros 
dicindo antes en que idioma van 
facelo. Por exemplo: inglés, 
hello-¡ goodbye! 

 Se hai alumnos doutros países 
poden escribir os saúdos do 
seu idioma no encerado e ani-
mar o resto da clase a repetilos. 

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslles aos nenos que 
expliquen se estiveron algunha vez 
noutro continente. Podemos pre-
guntar o seguinte: 

– Cando viaxaron? Quen os 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial Entrada Identificar os continentes representados no mapa. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

DIXITAL Utilizar as Tecnoloxías da In-
formación para aprender 

Buscar na Internet cantos 
habitantes ten a localidade onde 
viven. Act. 2 

APRENDER A 

APRENDER 
Desenvolver técnicas para 
organizar a información mediante 
a clasificación en cadros 

Ordenar os datos nunha táboa 
dos idiomas falados  nos 
diferentes países. Act. 5 

CONCIENCIA 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

Desenvolver actitudes de 
interese pola propia cultura e 
valorar as culturas distintas á 
propia 

Investigar e buscar como se di ola 
e adeus en catro dos idiomas 
citados. Act. 6 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desenvolver a comprensión 
lectora e analizar o contido dun 
texto. 

Ler, comprender e contestar as 
preguntas de comprensión 
lectora. Act. 4,5 

SOCIAIS E CÍVICAS Recoñecer as particularidades 
da redonda social máis ampla: a 
localidade. Participar en 
actividades colectivas de forma 
colaborativa 

Razoar sobre como é o lugar 
onde viven e xustificar a resposta. 
Act. 2 

Comparar as localidades cos 
compañeiros. Act. 2 
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 acompañou? Onde se aloxa-
ron? 

– Que lugares visitaron? Que é o 
que máis lles gustou? 

– Que é o que menos lles gus-
tou? 

– A que outros continentes lles 
gustaría viaxar? Por que? 

Solución: Actividade persoal. 

Actividades de ampliación 

 1.  Aplicarémoslle á clase o mesmo 
símil que utiliza o texto da aldea. 
Descubriremos: 

– Que idiomas se falan. 

– Que idades teñen os alumnos. 

– De que país e continente vén 
cada persoa. 

Empezaremos escribindo a lingua 
principal no encerado, por exemplo: 
GALEGO. Despois preguntaremos 

– Cantos de vós falades 
galego?  

Unha vez contadas ol número de 
mans levantadas, apuntaremos o 
número total ao lado do idioma. 

A continuación, repetiremos o mesmo 
proceso con outra lingua, por exem-
plo, inglés, así ata ter apuntado no en-
cerado todos os idiomas que se falan 
na clase. 

Acabada esta parte procederemos 
a facer o mesmo coa idade. Pre-
guntaremos: 

– Cantos de vós tendes 10 
anos?  

Unha vez plasmada a distribución 
dos alumnos por grupos de idade, 
preguntaremos sobre a proceden-
cia, apuntando o país e respectivo 
continente en cada caso. 

Cando finalicemos, pedirémoslle ao 
alumnado que traduza os datos ex-
traídos visualmente. Poden facer un 
gráfico ou un debuxo. 

Os alumnos que completen a acti-
vidade, poden amosarles o resul-
tado aos seus compañeiros. 

Solución: Actividade persoal. 

ANOTACIÓNS  

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727374 − Podemos aprender algo máis dos cinco 
continentes a través deste entretido xogo. Os alumnos deben tirar un dado 
de varias cores. Cada cor representa un continente distinto. En cada tirada 
descubrirase un dato curioso do continente que saíu. 

■ Despois da explicación, requírese unha resposta do alumnado 
relacionada coa a información que se deu. Ao finalizar, preguntarse: 

– Que che sorprendeu máis saber? Que outras informacións curiosas coñeces 
doutros continentes?  

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Ya estoy en primero 
Pgs 4- 

Orientacións didácticas

■ Nesta dobre páxina os alumnos 
coñecerán como se distribúe a 
poboación mundial e europea. 

● Saberemos cantos habitantes 
viven en cada continente. 

● Aprenderemos por que hai luga-
res que teñen máis poboación que 
outros. 

● Analizaremos a distribución da 
poboación en Europa. 

Solucións das actividades 

1. Os continentes de maior a menor 
número de habitantes ordénanse 
do seguinte xeito: Asia, África, 
América, Europa e Oceanía.  

 Europa ocupa o cuarto posto. 

2. España ten unha poboación 
duns 46 millóns de habitantes. 
Oceanía ten unha poboación de 
39 millóns de habitantes. Polo 
tanto en España (país) hai máis 
habitantes que en Oceanía 
(continente). 

3. Resposta persoal. O alumno 
deberá explicar a súa elección. 
Algúns exemplos son: preto de 
grandes ríos (pola auga), preto 
da costa (polo clima), en 
territorios chans (pola facilidade 
de cultivo e construción) e nas 
grandes cidades (polas comu-
nicacións, os servizos e a 
posibilidade de atopar traballo). 

4. As tres cidades con máis 
habitantes son: Londres, Moscú e 
Estambul, con máis de 5 millóns 
de habitantes. 

 As cidades máis grandes concén-
transe na zona central de Europa, 
que abrangue desde o sur de 
Gran Bretaña ata o norte de 
Italia, na que se encontran cida-
des como Londres, París, Bruxe-
las, Múnich e Milán. 

 As cidades españolas que se 
encontran entre as máis poboa-
das de Europa son: Madrid, Bar-
celona e Valencia. 

5. Na zona central de Europa, que é 
un dos grandes núcleos indus-
triais e comerciais, encóntrnase 
cidades como Londres, París, 
Bruxelas, Múnich, Milán... 

 Ao longo do percorrido do río 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial 4 Observar o mapa e contestar as preguntas.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Expresarse por escrito con 
corrección ortográfica, sintáctica 
e gramatical 

Expresar a opinión sobre os 
factores na elección dun lugar 
onde vivir e xustificalo. Act. 3 

MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 

Utilizar medidas e escalas para 
representar a realidade. 

Ordenar os continentes en función 
do seu número de habitantes. Act. 1 

Averiguar a poboación que ten 
España e comparala con 
Oceanía. Act. 2 

DIXITAL Interpretar información expresa-
da en diferentes linguaxes 
textuais e gráficas  

Buscar información na Internet 
das poboacións de España e 
Oceanía e comparalas. Act. 2 

Observar o mapa e contestar as 
preguntas relacionadas coa 
información. Act. 4-6 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Expor de forma razoada as 
propias preferencias persoais  

Mostrar a opinión dos factores 
importantes dun lugar onde vivir. 
Act. 3 
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 Rin, encóntranse cidades como 
Ámsterdam, Colonia, Dúseldorf…

 No litoral mediterráneo, loca-
lízanse cidades como Valencia, 
Barcelona, Marsella, Roma, 
Nápoles, Atenas... 

6. As zonas menos habitadas do 
norte de Europa son as que se 
encontran máis próximas ao Polo 
Norte. 

Actividades de reforzo 

 1.  Os alumnos buscarán na Inter-
net imaxes das principais cidades 
de Europa. Procuraremos entre to-
dos reunir varias cidades e im-
primirémolas. 

A continuación os alumnos escribirán 
o nome de cada cidade na imaxe e, 
coa axuda do mapa desta dobre pá-
xina, clasificaranas nun mural do xeito 
seguinte: 

– Máis de 5.000.000 de habitan-
tes. 

– De 1.000.000 a 5.000.000 de 
habitantes. 

– De 500.000 a 1.000.000 de 
habitantes. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación

 1.  Os alumnos buscarán na Internet 
cales son as cidades máis poboadas 
do mundo. Cada alumno escollerá 
unha e contestará as seguintes 
preguntas: 

– En que país e continente está 
esta cidade? 

– Cantos habitantes ten esta 
cidade? 

– Hai un río grande preto ou na 
mesma cidade? 

– Esta cidade está preto da 
costa? De que mar ou océano 
se trata? 

– Por que escolliches esta ci-
dade? 

– Estiveches nela? Gustariache 
viaxar ou vivir alí? 

Cada alumno pode facer unha bre-
ve presentación da súa cidade. 

Solución: Actividade persoal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727376 − Este recurso ofrece unha serie de infor-
macións relacionadas coa poboación mundial, algúns datos históricos 
esenciais e a distribución actual. Utilizaremos os apartados 1, 2, 3 e 4. 

Despois de cada bloque, poderemos revisar o que se aprendeu a través dun 
cuestionario de verdadeiro / falso no primeiro caso e de moi poboado / pouco 
poboado no segundo. Animaremos o alumnado a participar e a expresar a 
súa opinión sobre o que averiguara. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas

■ O obxectivo deste apartado é 
analizar as causas que fan que 
unha poboación varíe. Os alumnos: 

● Identificarán as causas do au-
mento ou diminución da po-
boación. 

● Observarán a influencia da emi-
gración e da inmigración. 

● Aprenderán a calcular a varia-
ción de pobación. 

● Saberán interpretar os datos 
das táboas que fan referencia á 
variación da poboación. 

Solucións das actividades 

1. Na localidade naceron 2.737 
persoas durante un ano. 

 Na localidade faleceron 1.537 
persoas durante o ano. 

 En total, rexistráronse máis nace-
mentos que defuncións. 

 O crecemento natural desta po-
boación é de 1.200 persoas. 

 Da localidade emigraron 814 per-
soas. 

 Á localidade chegaron 1.178 in-
migrantes. Houbo máis inmi-
grantes. 

 O crecemento migratorio da 
poboación é de 364 persoas. 

 A poboación desta localidade 
creceu en 1.564 habitantes. 

Actividades de reforzo  

 1.  Escribiremos unha listaxe de 
palabras para que os alumnos 
definan cada un destes conceptos: 

Nacementos, defuncións, crecemen-
to natural, emigración, inmigración, 
emigrantes, inmigrantes, crecemento 
migratorio, crecemento real. 

Solución: 

● Nacementos: número de nenos 
e nenas que nacen nun lugar e 
nun período de tempo determi-
nados. 

● Defuncións: número de persoas 
que falecen no mesmo lugar e 
período de tempo. 

● Crecemento natural: diferenza 
entre o número de persoas que 
nacen e que falecen. 

● Emigración: movemento de per-

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal 1 Ler os datos de variación de poboación dunha localidade 
durante un ano.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desenvolver a comprensión 
lectora e analizar o contido dun 
texto. 

Definir e clasificar algúns termos 
relacionados coa área 

Ler, comprender e asimilar os 
contidos relacionados coa área 
para familiarizarse cos termos. 
Descubro… 

Coñecer o vocabulario específico 
relacionado coa disciplina. 
Descubro… 

MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 

Aproximarse ao método científico 
observando procesos naturais e 
recollendo a información que 
proporcionan 

Realizar os cálculos matemáticos 
necesarios para contestar as 
preguntas. Act. 1 

APRENDER A 

APRENDER 
Esforzarse para resolver activi-
dades de crecente complexidade 

Utilizar os datos numéricos e 
resolver actividades. Act. 1 

SOCIAIS E CÍVICAS Recoñecer as particularidades 
da redonda social máis ampla: a 
localidade 

Coñecer os datos de poboación da 
localidade. Act. 1 
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soas que abandonan un territorio. 

● Inmigración: movemento de per-
soas que chegan a un territorio. 

● Emigrantes: persoas que aban-
donan un territorio. 

● Inmigrantes: persoas que 
chegan a un territorio. 

● Crecemento migratorio: diferen-
za entre a inmigración e a 
emigración. 

● Crecemento real: resultado da 
suma do crecemento natural e o 
crecemento migratorio. 

 2.  Dividiremos a clase en grupos. 
Cada grupo creará unha vila ima-
xinaria e achegará os seguintes da-
tos: 

– O número de nacementos de 
cada mes no ano anterior. 

– O número de defuncións de 
cada mes no ano anterior. 

– O crecemento natural. 

– O número de persoas que emi-
graron a outros lugares. 

– O número de persoas que 
chegaron á vila doutros lugares. 

– O crecemento migratorio. 

– O crecemento real. 

Os alumnos poden utilizar as táboas 
e gráficos do libro como modelo 
acompañar os datos de símbolos ou 
diebuxos relacionados co tema. 

Despois, escolleremos dous ou tres 
grupos para que presenten as súas 
conclusións ante o resto da clase. 

Solución: Actividade en grupo. 

Actividades de ampliación 

 1. Realizarémoslles as seguintes 
preguntas aos alumnos: 

– Coñecedes alguén que emi-
grara da túa localidade?  

– E alguén que chegara á túa 
localidade doutro lugar? 

– Por que motivos cres que se 
emigra? 

Solución: Resposta persoal. 

ANOTACIÓNS  

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727376 − Volveremos usar o recurso que 
traballamos na dobre páxina anterior. Esta vez utilizaremos os apartados 5, 
6, 7 e 8.  

Repetiremos o mesmo proceso: primeiro danse unha serie de informacións 
relacionadas cos distintos grupos de poboación. Despois leremos o test de 
verdadeiro / falso animando o alumnado a contestar. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Ya estoy en primero 
Pgs 6-7 

Orientacións didácticas

■ A finalidade desta dobre páxina é 
aprender a elaborar un censo. Para 
isto: 

● Identificaremos que é e para que 
serve o padrón de habitantes. 

● Entenderemos que é e para que 
serve o censo de poboación. 

● Elaboraremos un censo entre 
todos os alumnos da clase. 

Solucións das actividades 

1. Actividade persoal. Concedere-
mos uns días para que os alum-
nos dispoñan de tempo suficiente 
para realizar a tarefa. 

2. Actividade en grupo. Podemos 
dividir a clase en dous ou tres 
grupos grandes para que lle fa-
gan a pregunta á directora do co-
lexio e analicen a resposta. 

3. Actividade persoal. Poremos en 
común a información obtida polos 
alumnos e comentarémola xun-
tos. 

4. Actividade en grupo.  

 Dividiremos a clase en tres gru-
pos e seguiremos as instruc-
cións do libro. 

 O grupo encargado de elaborar a 
enquisa pode utilizar a que apa-
rece no libro como modelo. 

 Se é necesario axudaremos o 
grupo encargado de interpretar 
os datos e extraer a información. 

5. Actividade en grupo. Para levar 
a cabo o comentario podemos 
manter os grupos da actividade 
anterior. 

Actividades de reforzo 

 1.  Escribiremos esta palabras no 
encerado e os alumnos definirán 
cada un destes conceptos. 

 padrón, empadronarse, censo,  

Solución: 

● Padrón: é un formulario que cada 
persoa debe encher co seu nome 
e apelidos, sexo, lugar e data de 
nacemento e o enderezo onde 
vive. 

● Empadronarse: acto que se 
realiza ao inscribirse no padrón 
municipal de habitantes do Con-
cello. 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal 1 Averiguar como e cando se empadronaron no municipio. 

Espacial 2 Preguntarlle á directora do centro por que é importante o 
certificado de empadronamento para matricularse no 
centro escolar. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SOCIAIS E CÍVICAS Identificar as características da 
redonda social próxima: a familia 
e a escola 

Participar en actividades 
colectivas de forma colaborativa.

Ler, comprender e asimilar a 
importancia que ten o padrón de 
habitantes e o censo. Aprendiz 
Preguntarlle á familia cando 
cubriu o censo por última vez e 
como o fixeron. Act. 3 

Participar nunha charla sobre o 
uso do censo elaborado na clase. 
Act. 5 

DIXITAL Interpretar información contida 
en gráficos, táboas mapas.... 

Elaborar un censo da clase, 
completando a enquisa que 
aparece de exemplo e sacar 
conclusións. Act. 4 
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 ● Censo: é unha enquisa de po-
boación máis completa que o pa-
drón, xa que se realiza a toda a 
poboación dun país e contén 
máis datos: cantas persoas for-
man unha familia, que estudos te-
ñen, en que traballan.. 

 2.  Dividiremos a clase en tres par-
tes e explicaremos a tarefa: 

Un primeiro grupo deberá crear 
unha enquisa con seis preguntas.  

Poden axudarse con algúns exem-
plos mencionados no libro, como 
cantas persoas forman a súa fa-
milia, se viven nun piso ou nunhja 
casa, se practican deporte despois 
do colexio, etc. 

O segundo grupo deberá contes-
tala e recoller os datos (por 
exemplo, catro alumnos viven nun 
piso, seis nunha casa, etc). 

O terceiro e último grupo deberá 
extraer conclusións. 

Un exemplo das deducións que 
poden realizarse a partir dos datos 
da enquisa sería: a maioría das 
persoas que viven na cidade, van 
en transporte público ao colexio. 

Solución: Actividade en grupo. 

Actividades de ampliación 

 1.  Realizarémoslles aos alumnos as 
seguintes preguntas: 

– Sabes onde está situado o 
Concello da túa cidade / 
localidade? 

– Fuches algunha vez ao Con-
cello?  

– Ademais de inscribirnos ou 
facer cambios no padrón, que 
outras cousas cres que po-
demos facer no Concello? 

– Por que cres que é importante 
o padrón? E o censo? 

Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/686958 − A parte 1 desta animación consta de 
dous vídeos que axudarán o alumnado a repasar os conceptos de censo e 
padrón. Tamén lle achegará máis datos ao respecto e presentaralle o 
Instituto Nacional de Estatística (INE).  

Unha vez acabado o vídeo, preguntarémoslle ao alumnado que novo dato 
aprenderon e animarémolo a participar. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas

■ Nesta dobre páxina estudare-
mos unha das formas máis habi-
tuais de ordenar a poboación. 

● Identificaremos os distintos gru-
pos de poboación segundo a 
idade. 

● Veremos como pode dividirse a 
poboación segundo o sexo. 

● Analizaremos unha pirámide de 
poboación. 

Solucións das actividades 

1. Deixaremos uns días para que 
os alumnos teñan tempo sufi-
ciente para realizar a tarefa. 

 Os alumnos presentarán unha 
clasificación que amose as res-
postas a todas as preguntas for-
muladas. 

 Para corrixir o exercicio, pedi-
rémoslles a un par de alumnos 
que amosen as súas conclu-
sións ante o resto da clase. 

2. Na pirámide de poboación re-
presentáronse 18 grupos de 
idade. 

 Estes grupos de idade agrupá-
ronse en tramos de cinco anos. 

 O grupo de idade no que hai 
máis poboación é o que vai de 
0 a 4 anos. 

 Nese grupo de idade hai máis 
nenos que nenas. 

 No grupo de anciáns hai máis 
mulleres que homes. 

Actividades de reforzo 

 1.  Dividiremos a clase en dous 
grupos, cada un deberá pórse un 
nome relacionado co tema 5, por 
exemplo: EQUIPO CENSO ou 
EQUIPO OCEANÍA. Apuntaremos 
os nomes no encerado. 

Pedirémoslles aos alumnos que 
pechen os libros. A continuación, 
realizaremos sete preguntas. O 
primeiro equipo que dea a resposta 
correcta, gañará un punto. 

As preguntas que realizaremos son 
as seguintes: 

– Que se representa no eixe 
vertical da pirámide de po-
boación?  

Solución: Os grupos de idade. 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

1 Clasificar os membros da familia segundo o sexo e 
idade e analizar a información. 

Lóxico-matemática 

2 Observar a pirámide de poboación e responder as 
preguntas relacionadas. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 

Aproximarse ao método 
científico observando procesos 
naturais e recollendo a 
información. 

Aprender a coñecer como se 
analizan os índices de poboación. 
Descubro 

DIXITAL Observar mapas e outras 
representacións do espazo físico 
e extraer información delas. 

Observar as imaxes e os contidos 
textuais para comprender os 
contidos e responder as 
preguntas. Act. 2 

APRENDER A 

APRENDER 
Desenvolver técnicas para 
organizar a información 
mediante a clasificación en 
cadros 

Organizar unha pirámide de 
poboación para analizar os datos 
da familia. Act. 1 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Autoavaliar os resultados dos 
procesos de aprendizaxe e 
creación persoal 

Clasificar os grupos da familia 
segundo o e idade e analizar os 
aspectos da poboación. Act. 1 
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 – En que parte se representan 
as mulleres?  

Solución: Na dereita. 

– En que tres grandes grupos 
adoita clasificarse a poboación? 

Solución: Poboación moza ( de 0 a 
14 anos), poboación adulta (de 15 a 
64 anos), poboación anciá ( de 65 
anos e máis). 

– Para que tres cousas serve 
saber a poboación segundo a 
idade? 

Solución: Para saber o número de 
persoas que nacen nun ano ou 
outro período de tempo, o número 
de persoas que teñen idade de ir á 
escola e o número de persoas que 
xa non traballan. 

– Como se chamna as persoas 
que xa non traballan? 

Solución: Xubiladas. 

– Para que dúas cousas serve 
saber a poboación segundo o 
sexo? 

Solución: Para saber cantos homes 
e cantas mulleres viven nun 
territorio determinado, e cantos 
nenos e nenas nacen nese mesmo 
territorio. 

– Por que as chamamos pirá-
mides de poboación? 

Solución: Porque nos lembran as 
construcións feitas con esta forma. 

Actividades de ampliación

 1.  Dividiremos a clase en grupos de 
cinco ou seis persoas. Repartiremos 
cartolinas DIN-A 3 entre os grupos. 

Explicaremos a tarefa: cada grupo 
deberá facer unha pirámide de 
poboación seguindo o modelo do 
libro pero con datos distintos que eles 
mesmos inventarán. 

Poden utilizar distintas cores para 
representar homes e mulleres. 

Unha vez que acaben, deberán 
extraer conclusións e apuntalas 
debaixo da pirámide, por exemplo: 
hai máis nenas que nenos. 

Finalmente, cada grupo poderá 
amosarlle a súa pirámide e 
interpretaraa ante o resto da clase. 

Solución: Actividade en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/678478 − Este vídeo móstranos a evolución da 
pirámide de poboación en España desde 1995 e fai unha previsión de como 
será nos próximos lustros. 

Recomendamos deter o vídeo cada vez que a pirámide cambie de forma 
significativa para ir comentando e interpretando os datos con todo o 
alumnado. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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 Orientacións didácticas

■ Nesta dobre páxina os alumnos 
coñecerán como se distribúe a 
poboación española: 

● Analizaremos a distribución da 
poboación de España. 

● Estudaremos a evolución da po-
boación española. 

Solucións das actividades 

1. Os alumnos responderán do 
seguinte xeito: 

 As cinco Comunidades con 
maior número de habitantes 
(por orde de maior a menor) 
son: Andalucía, Cataluña, Co-
munidade de Madrid, Comu-
nidade Valenciá e Galicia. 

 Andalucía encóntranse no sur da 
Península. A Comunidade Valen-
ciá e Cataluña encóntranse situa-
das no litoral mediterráneo. Ma-
drid no centro da Península, e 
Galicia no noroeste. 

 As cinco Comunidades con me-
nos habitantes (por orde de 
menor a maior) son: Melilla, Ceu-
ta, A Riox, Cantabria e Navarra. 

 Melilla e Ceuta encóntranse no 
norte de África. A Rioxa, Navarra 
e Cantabria están no centro norte 
da Península. 

 A maioría das grandes cidades 
concéntranse ao longo do litoral 
mediterráneo (como Barcelona, 
Valencia ou Málaga) e no cen-
tro da Península (Madrid). 

2. Os alumnos responderán 

Os inmigrantes que viven en 
España proceden principalmen-
te de Romanía e Marrocos. 

3. Os alumnos responderán: 

Os países de orixe dos inmi-
grantes encóntranse en Europa 
(Romanía, Reino Unido, Italia, 
Alemaña, Bulgaria), África (Ma-
rrocos), América (Ecuador, Co-
lombia) e Asia (a China ).  

4. En España ata 2010 o cre-
cemento real foi positivo. A po-
boación aumentou en máis de 
seis millóns de persoas debido, 
por un lado, a que os nace-
mentos superaron as de-fun-
cións pero, sobre todo, pola 
chegada dun número de inmi-
grantes moi superior ao de 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

1 Observar o mapa e contestar as preguntas. Espacial 

2 Identificar os continentes nos que se encontran os 
países de orixe dos inmigrantes. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

DIXITAL Utilizar as Tecnoloxías da In-
formación para obter e expresar 
contidos. 

Buscar na Internet as cidades que 
teñan máis de 20.000 habitantes. 
Act. 7 

Observar o mapa e contestar as 
preguntas relacionadas coa 
información que proporciona a 
lenda. Act. 1 

MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 

Aproximarse ao método 
científico observando procesos 
naturalis e recollendo a 
información. 

Informarse sobre o crecemento 
real en España, valoralo e razoar 
a resposta. Act. 4 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar diferentes variantes do 
discurso, en especial a descri-
ción e a argumentación 

Desenvolver a comprensión 
lectora e analizar o contido dun 
texto 

Explicar como foi o crecemento 
migratorio a partir de 2011. Act. 5 

Contestar a pregunta de 
comprensión lectora. Act. 4 
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 emigrantes. 

5. Os alumnos responderán: 

A partir do ano 2011, a crise 
económica que afecta a España 
fai que cheguen menos es-
tranxeiros. Ademais, moitos dos 
inmigrantes que chegaran en 
anos anteriores retornan ao seu 
país e moita poboación espa-
ñola emigra. Desta forma a 
emigración supera amplamente 
a inmigración. 

En Galicia a diminución da po-
boación comeza en 2012 polo 
descenso da natalidade e o 
aumento da mortalidade e da 
emigración. 

6. En España, a poboación con-
céntrase, sobre todo, na costa 
mediterránea polo seu desen-
volvemento comercial e in-
dustrial, polo seu clima e por 
ser un dos principais destinos 
turísticos da Península e do 
continente (por este motivo 
existen máis posibilidades de 
encontrar traballo). 

7. Vigo, A Coruña, Pontevedra, 
Santiago de Compostela, Ouren-
se, Lugo e Ferrol. 

8. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo 

 1.  Amosaremos un mapa de Espa-
ña coas Comunidades demarcadas, 
pero sen o seu nome. Os alumnos 
deberán identificar cada Comunida-
de, tralo que escribiremos o nome 
correspondente no mapa. 

Unha vez que os alumnos identifi-
quen todas as Comunidades reali-
zaremos as seguintes preguntas: 

– Que é o que máis che gusta da 
túa Comunidade? E o que me-
nos? 

– Que outras Comunidades coñe-
ces ou visitaches? Que che pa-
receu? 

Solución: Resposta persoal. 

ANOTACIÓNS  

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/738906 − Páxina web que ofrece información 
sobre a poboación de Galcia. O enlace presenta actividades interactivas 
para que o alumnado poida repasar as características desta poboación. 

O enlace consta de diferentes apartados para escoller: tipos de poboación, 
cambios na poboación, características e datos de interese. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá.  
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Orientacións didácticas

■ Nesta dobre páxina repasa-remos 
todo o aprendido neste tema: 

● Copiaremos un mapa concep-
tual no caderno. 

● Completaremos unha serie de 
frases coas palabras que faltan. 

● Introduciremos datos nun texto 
de forma que teña sentido. 

● Observaremos a distribución da 
poboación española cun mapa da 
Península de noite. 

● Razoaremos cun xogo. 

Solucións das actividades 

1. Actividade persoal.  

 Antes de que os alumnos em-
pecen a copiar nos seus ca-
dernos, aproveitaremos a activi-
dade para repasar brevemente 
os conceptos que aparecen no 
mapa. 

 Animaremos a todos os alum-
nos a participar. 

2. Os alumnos deberán copiar e 
completar as frases do xeito se-
guinte: 

 A poboación aséntase de forma 
desigual sobre o territorio. Os se-
res humanos elixen para vivir as 
zonas de grandes ríos, costa, re-
levo chan, e grandes cidades. 

 Os tres continentes con máis 
habitantes son Asia, África e A-
mérica. 

 A natalidade e a inmigración fan 
aumentar unha poboación, men-
tres que a mortalidade e a emi-
gración fan que diminúa. 

 O reconto da poboación dun 
municipio faise a través do 
padrón. 

 Saber como se distribúe a po-
boación segundo a idade per-
mite ter información sobre o nú-
mero de persoas que nacen 
nun ano, o número de persoas 
que teñen que ir á escola, o 
número de persoas que están 
xubiladas. 

 Coñecer a distribución da mes-
ma poboación segundo o sexo 
dos seus habitantes serve para 
saber cantos homes e cantas 
mulleres viven nun territorio de-
terminado, e cantos nenos e 
cantas nenas nacen nese 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial 4 Observar o mapa nocturno de España e contestar as 
preguntas relacionadas con el. 

Lingüística 5 Averiguar sobre as palabras que non seguen a serie 
lóxica e razoar por que non debería estar.     

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Organizar, memorizar e recupe-
rar a información obtida 

Copiar o mapa conceptual no 
caderno. Act. 1 

Identificar a palabra que non 
corresponde á serie lóxica, 
identificarla de forma razoada e 
xogar co compañeiro. Act. 5  

MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 

Utilizar medidas e escalas para 
representar a realidade. 

Descubrir os datos para que as 
cifras teñan sentido. Act. 3 

DIXITAL Utilizar as Tecnoloxías da In-
formación para aprender 

Consultar o Explorador Dixital e 
responder as preguntas 
relacionadas coa imaxe. Act. 4 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Autoavaliar os resultados dos 
procesos de aprendizaxe e 
creación persoal 

Completar os espazos baleiros 
coa información relacionada cos 
conceptos da área. Act. 2 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727405 − Este recurso recolle unha variedade de 
informacións relacionadas coa poboación. A modo de repaso, pode incidirse 
nas que estudamos neste tema. 

Se hai tempo e todos os conceptos quedaron claros, podemos introducir 
algunhas novas ideas ou datos sobre este tema, como a demografía ou a 
esperanza de vida. 

Tamén podemos aproveitar para resolver calquera dúbida pendente. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá.  

mesmo territorio. 
 A pirámide de idades é unha 

representación gráfica da 
poboación dun lugar segundo a 
idade e o sexo. 

3. Os alumnos responderán: 

No ano 2013, o crecemento na-
tural da poboación española foi 
positivo. Rexistráronse 425.390 
nacementos e 389.699 defun-
cións, o que supuxo un crece-
mento natural de 35.961 habi-
tantes. 

4. a) En España hai máis concen-
tración de luz na Comuni-
dade de Madrid e no litoral 
mediterráneo. É onde se 
concentran as cidades máis 
grandes (por exemplo, Ma-
drid, Barcelona e Valencia. 

b) A poboación española con-
céntrase no litoral, men-tres 
que o interior peninsular está 
máis despoboado a excep-
ción da Comunidade de Ma-
drid. 

c) A luz central pode relacio-
narse coa ciddade de Ma-
drid, a luz do nordeste coa 
cidade de Barcelona, a luz 
ao leste de Madrid, coa cida-
de de Valencia. 

5. Solución: na primeira serie (á 
esquerda), amósase un grupo 
de palabras que representan as 
causas polas que a poboación 
tende a situarse nun terriorio: 
relevo chan, cidade, clima suave 
e proximidade a un río. 

 A palabra que non segue a 
lóxica é, polo tanto, deserto. 

 Na segunda serie (á dereita), 
amósase un grupo de palabras 
que representan as causas 
polas que a poboación varía, 
nacementos, inmigración, emi-
gración, defuncións. 

 A palabra que non segue a 
lóxica nesta serie é padrón de 
habitantes. 

ANOTACIÓNS  

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
  

http://www.tiching.com/678478 https://www.youtube.com/embed/LyP6Nj2Ks6k 
  

http://www.tiching.com/686958 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB 
  

http://www.tiching.com/727374 http://www.meninos.org/mundodemilu/xogos/familiasnomundo_cas_swf 

http://www.tiching.com/727376 http://www.aplicaciones.info/sociais/geo11.htm 
  

http://www.tiching.com/727405 
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/pobla
cion_humana/poblacion.html 

  

http://www.tiching.com/738906 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/140472340
7/contido/index.html  

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/poblacion_humana/poblacion.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1404723407/contido/index.html



