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DEMOGRAFÍA E POBOACIÓN

A demografía é o estudo, analise e interpretación das sociedades,

das comunidades humanas a partir da estadística.

A poboación é o conxunto de persoas que viven nun determinado

lugar. Esas persoas comparten unas condicións sociais, naturais e culturais.



VARIABLES DEMOGRÁFICAS

As variables demográficas están relacionadas

cos diferentes elementos dunha persoa. É dicir:

IDADE
SEXO 

(home ou

muller)

ESTADO 

CIVIL

LUGAR DE 

NACEMENTO

LINGUA 

FALADA

NIVEL 

ECONÓMICO

NACIONALIDADE



CONCEPTOS DEMOGRÁFICOS

QUE É A POBOACIÓN ABSOLUTA? É o número total de persoas

resultado de sumar o número de nacementos e restar o número de

defuncións/mortes.

QUE É A DENSIDADE DE POBOACIÓN? É o número de persoas que hai

nun territorio.

QUÉ E A DISTRIBUCIÓN ESPACIAL? A forma en que unha poboación

está distribuida nun territorio.



CONCEPTOS DEMOGRÁFICOS

QUE DIFERENCIA HAI ENTRE O CRECEMENTO NATURAL E O

CRECEMENTO REAL DUNHA POBOACIÓN?

O crecemento natural dunha poboación é a diferencia entre o número de

nacementos e defuncións (mortes) nun determinado tempo.

O crecemento real dunha poboación é o número de crecementos naturais

máis o saldo migratorio (inmigrantes menos emigrantes).



FORMAS DE REPRESENTAR OS DATOS (PÁXINAS 58 - 59)

Os datos que se estudan e obteñen nos estudos demográficos

represéntanse de maneira gráfica para unha mellor comprensión. Hai

distintas formas de representar ese datos:

PIRÁMIDE DE POBOACIÓN

gráfico onde representamos a

distribución por idade e sexo da

poboación.



FORMAS DE REPRESENTAR OS DATOS (PÁXINAS 58 - 59)

Un cartograma é un mapa 

no que se presentan datos 

estadísticos por rexións ou

países, ben poñendo o 

número ou coloreando as 

distintas zonas en función do 

dato que representan.



A POBOACIÓN ESPAÑOLA (PÁXINA 56)

España é un dos países máis poboados de Europa, pois somos

máis de 47 millóns de habitantes. A maioría da poboación é urbana, é dicir,

vive nas grandes e pequenas cidades. Porén, o reparto desta poboación

(distribución espacial) é moi desigual:

A poboación está concentrada nas costas e grandes cidades 

(poboación nova), quedando as áreas rurais (pobos e villas) con pouca 

poboación (os mozos emigran) e envellecidas.



A POBOACIÓN GALEGA 

A nosa comunidade autónoma Galicia conta con máis de 2 millóns de

habitantes (ano 2014). É a quinta comunidade en número de habitantes e

a súa densidade de poboación é algo superior á media española.

Os galegos vivimos maioritariamente nas zonas costeiras, sendo as

áreas das Rías Baixas e Golfo Ártabro (ciudades como Ferrol e A Coruña)

nas que se concentran máis persoas. Vigo é a cidade máis poboada de

toda Galicia.



OS MOVEMENTOS MIGRATORIOS

ÉXODO RURAL

Fenómeno que consiste no

traslado da poboación das

zonas rurais ás zonas

urbanas. En España houbo

un movemento deste tipo

nos anos 60.

EMIGRACIÓN A EUROPA

Abandono dun país en busca

de novas oportunidades de

traballo. No caso de España e

Galicia, as cidades destino

foron Suíza, Francia e

Alemania.

A CHEGADA DE 

EMIGRANTES A ESPAÑA

Persoas doutros países que

chegan ao noso país. Moitos

están en Madrid, Cataluña e

parte da costa Mediterránea.

Veñen de América latina, Asia

e África, principalmente.


