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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito social 
 

– Unidade 1 
���� Bloque 1 

 – Unidade 2 

– Unidade 3 
Módulo 1 

���� Bloque 2 
– Unidade 4: A globalización e a industria da cultura 

 

– Unidade 5 
���� Bloque 1 

– Unidade 6 

– Unidade 7 
Módulo 2 

���� Bloque 2 
– Unidade 8 

 

– Unidade 9 
���� Bloque 1 

– Unidade 10 

– Unidade 11 
Módulo 3 

���� Bloque 2 

– Unidade 12 

 

– Unidade 13 
���� Bloque 1 

– Unidade 14 

– Unidade 15 
Módulo 4 

���� Bloque 2 
– Unidade 16 

1.2 Descrición da unidade didáctica 

Esta unidade, denominada A globalización e a industria da cultura, aborda un dos aspec-
tos fundamentais da economía actual, o da industria da cultura e do lecer, que ha permitir 
detallar aspectos relacionados coa linguaxe visual e coa súa importancia actual na constru-
ción da realidade social. Potenciaranse certos aspectos procedementais, como son a procu-
ra de información en diversas fontes documentais e o uso das TIC, para a realización de 
traballos de investigación e síntese. Dedicaránselle a esta unidade didáctica 12 períodos 
lectivos distribuídos en tres semanas. 

1.3 Obxectivos didácticos 
� Definir axeitadamente os termos relacionados coa unidade. 

� Valorar a importancia do desenvolvemento e a innovación tecnolóxica na economía 
mundial, entendendo a tecnoloxía como forma de poder. 

� Situar os principais focos económicos mundiais, europeos, españois e galegos.  

� Coñecer os axentes e as redes económicas nunha economía mundial globalizada, no-
meadamente o papel das multinacionais. 

� Coñecer os trazos básicos da economía galega no marco da estrutura económica espa-
ñola e da Unión Europea. 
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� Identificar as consecuencias económicas e sociais do proceso de globalización. 

� Ler e interpretar táboas, gráficos, etc., que expresen datos e conceptos económicos, e 
aplicar eses conceptos a situacións reais do contorno inmediato. 

� Realizar traballos de síntese e de indagación, utilizando información de fontes variadas 
e combinando formas de expresión, incluídas as que proporcionan as TIC. 

� Saber transformar información estatística en gráfica. 

� Valorar criticamente a división social e sexual do traballo, e rexeitar prexuízos racistas, 
xenófobos, homófobos e sexistas no mundo laboral. 

� Valorar os custos ambientais do actual modelo económico e entender a necesidade dun 
consumo racional. 

� Valorar os modelos económicos alternativos: desenvolvemento sustentable e globaliza-
ción alternativa. 

� Identificación da linguaxe visual en prensa, publicidade e televisión.  

� Apreciar os recursos básicos do poder dos medios de comunicación e a súa incidencia 
na construción da realidade e nas nosas decisións e opinións. 

� Analizar os procesos, as técnicas e os procedementos propios dos medios de captura e 
manipulación de imaxes fixas, seriadas e en movemento, para producir mensaxes au-
diovisuais, nomeadamente a través das tecnolóxicas da información e da comunicación. 

� Dotarse dunha actitude crítica ante as necesidades de consumo creadas pola publicida-
de, e que rexeite os elementos que supoñan discriminación social, sexual ou racial. 

1.4 Contidos  
� A globalización: definición, factores, efectos, e consecuencias económicas e sociais. 

� Axentes e redes económicas nunha economía mundial globalizada. Institucións da eco-
nomía mundial: FMI, BM, OMC, G-7, G-8, G-20. 

� Papel das multinacionais. 

� Desenvolvemento científico e innovación tecnolóxica como base do desenvolvemento 
económico: microelectrónica e comunicacións. 

� Tecnoloxía como forma de poder: loita tecnolóxica entre países e grupos sociais. 

� Indicadores de desenvolvemento económico. Acceso desigual ao benestar. 

� Medios de comunicación: a súa influencia nas sociedades actuais. Proceso de homoxe-
neización do pensamento: gustos e consumo a escala mundial. 

� Identificación da linguaxe visual na prensa, na publicidade e na televisión. 

� Recursos básicos do poder dos medios de comunicación (selección de novas, linguaxe 
da publicidade, etc.) e a súa incidencia na construción da realidade e nas nosas deci-
sións e opinións. 

� Grandes multinacionais da comunicación: control da información e das noticias. 

� Análise de procesos, técnicas e procedementos propios dos medios de captura e mani-
pulación de imaxes fixas, seriadas e en movemento, para producir mensaxes audiovi-
suais, nomeadamente a través das tecnoloxías da información e da comunicación. 

� Realización de traballos de síntese e de indagación, individuais ou en pequenos grupos, 
utilizando información de fontes variadas e combinando formas de expresión, incluídas 
as que proporcionan as TIC. Transformación da información estatística en gráfica. 
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� Actitude crítica ante as necesidades de consumo creadas pola publicidade, e rexeita-
mento dos elementos desta que supoñan discriminación social, sexual ou racial. 

� Análise da información incluída en textos escritos sobre a temática da unidade, e expre-
sión verbal e por escrito do seu contido fundamental. 

� Diferenciación de información e opinión. 

1.5 Actividades e temporalización 
� Primeira semana: actividades 1 a 10. 

� Segunda semana: actividades 11 a 24. 

� Terceira semana: actividades 25 a 35. 

1.6 Recursos materiais 

Bibliografía 

� Consellería de Educación. Libros para a educación secundaria a distancia. Ámbito da 
sociedade. 

– Módulo 3. Sociedade. Unidade didáctica 1. 
– Páxinas 11 a 18 (Consecuencias da segunda Guerra Mundial). 

– Páxinas 19 a 26 (O mundo dividido en bloques). 

– Páxinas 26 a 34 (A organización das Nacións Unidas). 

– Páxinas 35 a 49 (O sistema bipolar). 

– Páxinas 50 a 53 (Unha nova orde internacional) 

– Módulo 3. Sociedade. Unidade didáctica 3. 
– Páxinas 99 a 103 (O proceso de descolonización). 

– Páxinas 104 a 106 (Os países non aliñados). 

– Páxinas 108 a 119 (Os países subdesenvolvidos). 

– Módulo 3. Sociedade. Unidade didáctica 4. 
– Páxinas 141 a 152 (Os movementos sociais alternativos). 

– Páxinas 153 a 170 (O mantemento de conflitos no mundo actual). 

– Páxinas 171 a 175 (Os medios de comunicación). 

– Páxinas 176 a 180 (Avances da ciencia e da tecnoloxía). 

– Módulo 4B. Unidade didáctica 4. 
– Páxinas 128 a 189 (O cine: técnica, espectáculo, arte e negocio). 

� Albert Mas, A.; Benejan Arguimbau, P.; Casas Vilata, M.; Comas Solé, P.; Oller Frei-
xa, M. 3 Ciencias Sociais, Xeografía Ecúmene. Vicens Vives. Educación Secundaria. 
Barcelona, 2002. Páxinas 222-233. [ISBN: 84-316-6586-6]. 

� Armendáriz, I; Equipo de Educación en Solidaridad Alboan. Leyendo entre líneas. Ed. 
Mensajero. Gobierno de Navarra. [ISBN: 84-271-2477-5]. 

� Arqué, M.; Bastida, A.; Palos, J.; Tribó, G. Comercio Justo, una opción de consumo, 
una opción de justicia. Caderno de Traballo. Intermón. Ed. Octaedro. [ISBN.84-8063-
217-8]. 

� Bande, M.; García, J. e outros. Xeografía 3º ESO. Obradoiro Santillana. Santiago Com-
postela, 2002. [ISBN: 84-8224-343-8]. 



 

Páxina 6 de 51 

 

� Furones, M. El mundo de la publicidad. Aula Abierta Salvat. Colección Salvat Temas 
Clave nº 2. [ISBN: 84-345-7803-4]. 

� Gibert, M.; Gradín, C.; Vicens, J. Las cifras de la desigualdad. Cuaderno de Trabajo. 
Intermón Fundación para o terceiro mundo.Ed. Octaedro. [ISBN: 84-8063-229-1]. 

� Granda Gallego, C.; Hernández Hernández, C.; Gómez-Ferrer, M.; Núñez Heras, R. 
Xeografía. Ciencias Sociais. Galicia. 3º Secundaria. Oxford Educación. Madrid, 2003. 
[ISBN: 84-8104-578-0]. 

� Prieto, A.; Banda, B: La ley del más fuerte. Trampas e injusticias del comercio mun-
dial. Intermón Oxfam. Colección documentos nº 19. [ISBN: 84-8452-111-7]. 

� Rozas Caeiro, A.; Seco Pérez, E. Xeografía 3 ESO. Ed. Xerais. Vigo, 2002. Páxinas 
106-127. [ISBN: 84-8302-805-0].  

� Wells, T.; Van der Gaag, N. La amarga dulzura del chocolate. Con 50 deliciosas rece-
tas. Intermón Oxfam ediciones. Barcelona, 2006. [ISBN: 84-8452-432-9]. 

Filmografía 

� Cry Freedom (“Berra Liberdade”), de Richard Attenborough. Reino Unido, 1987. Na-
rra a amizade entre un periodista branco surafricano, Donald Woods, e o carismático lí-
der do movemento negro Steve Biko. 

[http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/periodismogritalibertad.htm] 

� Good night and good luck (“Boa noite e boa sorte”), de George Clooney. EEUU, 2005. 
Película de 93 minutos que narra o enfrontamento verídico entre Edward R. Murrow, 
coprodutor e presentador da revista informativa See it Now, e o senador Joseph 
McCarthy e o Comité de Actividades Antiamericanas. É unha defenda da independen-
cia da prensa fronte o poder político. 

[http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/periodismo%20buenas%20noches.htm] 

� Documentais Intermón: 
– Comercio Justo, consumo responsable (nº 8, 19 minutos), de Rosa Pons. Ao tempo 
que o comercio se mundializa, o consumo dos países ricos non para de crecer, é di-
cir, o chamado "consumismo". É posible que canto máis consumamos no Norte máis 
empobrezamos o Sur? 

– África camina (nº 10, 19 minutos), de Rosa Pons. Documental sobre os cambios na 
África subsahariana: Tadele e a súa familia participan na construción dunha presa en 
Etiopía; Eugénio vai á escola en Mozambique e ensínalle á súa amiga Safina, etc. 

– Educación agora (versión en galego, nº 11, 15 minutos), de Montserrat Queralt. A 
educación é poder. Dálles ás persoas a oportunidade de desenvolveren o seu poten-
cial e saíren do círculo da pobreza. 

– Comercio con Justicia (nº 13, 11 minutos). As regras do comercio mundial son in-
xustas. Amplían distancias entre ricos e pobres. Pero non ten por que ser así. 

� The Truman show (“O show de Truman”), de Peter Weir. EEUU, 1998. Truman Bur-
bank protagoniza un programa de telerealidade sen o saber; a súa vida é unha completa 
farsa que retransmite as 24 horas unha canle televisiva. Unha serie de acontecementos 
fano dubidar da súa vida. 

� Ace int he hole (“Ás na manga”, ou “El gran carnaval”, na versión en español), de Billy 
Wilder. EEUU, 1951. Relato baseado nun feito real dun accidente ocorrido en Ken-
tucky en 1925. Película sobre o xornalismo deshonesto e corrupto, inventado ou man-
tendo noticias un tempo excesivo. Crítica ao sensacionalismo. 

[http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/periodismo%20carnaval.htm#La_prensa_s
ensacionalista] 
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Contorno web 

� [http://www.bancomundial.org/] Banco Mundial. 

� [http://www.canalsolidario.org/web/] Canal Solidario (comunicación para o cambio so-
cial). 

� [http://www.imf.org/] EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM ] Fondo Monetario Inter-
nacional. 

� [http://www.un.org/spanish/] Organización das Nacións Unidas. 

� [http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=1] intermón OXFAM. 

� [http://www.wto.org/indexsp.htm ] Organización Mundial do Comercio. 

�  [http://es.transnationale.org/] Transnationale (páxina sobre empresas: historial, pro-
pietarios, etc.).  

Novela histórica 

� Bandera, M. África en el corazón. Ed. Casals. Colección Punto Juvenil, nº 85. [ISBN: 
84-218-3170-4]. Historia dun mozo dowayo/camerunés, Diko, que atraído polo paraíso 
europeo e empurrado pola súa durísima vida cotiá, decídese a queimar as barreiras que 
o separan do Norte e intenta cruzar o estreito, nunha aventura que lle pode custar a vi-
da. 

� Bayle, R-M. ¡Recuerda Akeza! El genocidio de Ruanda. Ed. Bruño. Amnistía Interna-
cional, colección Yo acuso. [ISBN: 84-216-3797-5]. Ruanda, entre 1994 e 1996, Akeza 
e Habimana viven un auténtico inferno: guerras, masacres, xenocidios, etc. 

� Bradbury, Ray. Fahremheit 451. Ed. Xerais. Colección Fóra de Xogo, nº 86. [ISBN: 
9788497823104]. Novela visionaria que fai unha descrición de Occidente sometida aos 
medios, ás drogas, ao conformismo... con televisións de tamaño de paredes que amosan 
telenovelas interactivas, carteis publicitarios ao longo de estadas, altofalantes en minia-
tura..., e indiferenza das persoas respecto a todo. 

� Fernández Paz, A. O centro do labirinto. Ed. Xerais, Colección Fóra de Xogo, nº 18. 
[ISBN: 9788483021170]. Século XXI, aínda que o proceso de globalización mundial, a 
extensión do pensamento único e a uniformización cultural se iniciou a finais do século 
XX, só se consolidou coa aparición das Leis de Unificación de 2020; un sector da po-
boación, recluído nas Zonas Non Controladas, resístese. O mundo está dividido en 8 
zonas, entre elas Europa, chea de grandes desigualdades, onde o consumo e o confor-
mismo fundamentan a vida..., o poder real está en mans do G-12, ... 

� Gisbert, J. La voz de madrugada. Edebé, Colección Periscopio, nº 26. Barcelona, 1997. 
[ISBN: 84-236-3815-4]. Novela de intriga que trata o poder das ondas e que intenta 
afondar nas sombras que todos levamos dentro. 

� Mallorquí, C. O último traballo do señor Luna. Ed. Rodeira-Periscopio, nº 13. A Coru-
ña, 2000. [ISBN:84-8116-739-8]. Novela de aventuras en que un neno superdotado, un 
poderoso narcotraficante boliviano, unha emigrante latinoamericana en Madrid e un 
asasino a soldo encaixan nun crebacabezas demostrando que o mundo é tan pequeno 
que ninguén pode agocharse eternamente. 

� Zubizarreta, P. De fel e mel. Ed. Xerais. Colección Fóra de Xogo, nº 55. [ISBN: 
8483026783]. Novela ambientada no Atlas marroquí, que constitúe unha crítica ao con-
trabando de persoas de inicios do terceiro milenio, así como contra o racismo, o traba-
llo fraudulento, a xenofobia e a tortura. 
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1.7 Avaliación 
� A avaliación dos aspectos procedementais realizarase a través da observación e da va-
loración das tarefas propostas na secuencia de actividades, facendo fincapé: 

– Na observación e análise da realidade, identificación e actitude crítica autónoma an-
te situacións de discriminación laboral de cara ás persoas de diferente orixe, sexo, 
ideoloxía, relixión, orientación afectivo-sexual, etc., respectando diferenzas perso-
ais. 

– Na valoración da capacidade do alumnado no uso das TIC para a procura e obten-
ción de información salientable sobre problemas da economía actual e para a expre-
sar de xeito claro e intelixible. 

– No recoñecemento das características propias da comunicación audiovisual e as 
múltiples intencións das mensaxes: identificar a posible intención manipulativa, así 
como os tópicos e prexuízos, e adoptar unha actividade crítica ante a acumulación 
masiva de mensaxes procedentes do mundo da publicidade e das tecnoloxías da in-
formación e a comunicación. 

� Igualmente, a valoración da participación nas actividades de grupo e nos debates reali-
zarase a través da súa observación. Nalgún caso utilizaranse patróns de recollida de da-
tos. 

� A avaliación dos aspectos conceptuais realizarase mediante cuestionarios, como o in-
cluído no material da unidade. 
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2. Secuencia de actividades 

2.1 A globalización: o mundo como sistema de orga-
nización 

S1. Presentación da unidade polo profesorado, salientando que o mundo o constitú-
en diferentes países, relixións, culturas, organizacións gobernamentais ou non 
gobernamentais, organizacións políticas, empresas multinacionais, etc. Estes 
elementos interactúan cunha complicada rede de relacións económicas, políti-
cas, tecnolóxicas e culturais. Triúnfa a idea de sistema-mundo ou aldea global. 

Antecedentes 

A Terra faise cada vez máis pequena. Desde que a poboamos hai millóns de anos, as dis-
tancias reducíronse polos medios de transporte, as tecnoloxías da comunicación, a liberda-
de con que se moven os capitais financeiros, a existencia de grandes multinacionais, etc.  

S2. Analice os cambios históricos que se precisaron ata chegar aquí. 
 

Elcano e Magalhães: o soño de dar a volta ao mundo 

"Segundo o Tratado de Tordesillas, España adquirira a posesión das terras occidentais de América; da-
quela, os españois viron a necesidade de atopar unha canle que comunicase os océanos Atlántico e Pací-
fico a través de América, co fin de utilizalo no camiño cara á India evitando a ruta do cabo de Boa Espe-
ranza, que quedaba dentro do dominio portugués. Juan Díaz de Solís buscara o paso en 1515; os que 
puideron regresar desta expedición equivocaríanse ao crelo ter descuberto no esteiro da Mar Doce (mar 
da Prata). Magalhães propúxolle ao Rei emprender a procura desa canle, proposición que foi aceptada en 
1518. A encarga consistía en descubrir unha vía que permitise acadar as Illas Molucas, no Pacífico Sur, 
ricas en especias. As capitulacións asinadas por Magalhães e o seu compañeiro Rui Faleiro prevían que a 
eles e aos seus descendentes lles correspondería o goberno de todas as terras que atopasen, ademais 
dunha vixésima parte das ganancias que obtivesen das súas descubertas. A coroa española proporcionou 
as cinco naves que realizaron a expedición, que foron equipadas no porto de Sevilla. (...) para a procura 
do paso ao mar do Sur. Saíron de Sanlúcar o 20 de setembro de 1519 e dirixíronse ao suroeste." (...) 

Na xornada do 14 de abril bautizaron un milleiro de indíxenas, empezando polo seu xefe, Humabón. 
Este atopábase en guerra con Lapu Lapu, xefe da illa de Matcán, situada fronte á de Cebú. Magallanes 
decidiu tomar o partido do novo cristián, Humabón, e desembarcou en Matcán, acompañado por uns cin-
cuenta homes (27 abril 1521). Unha choiva de frechas recibiunos e os españois fuxiron rapidamente cara 
á súa embarcación. Magalhães, coxo e batuxando na lama, quedou só e os indíxenas de Matcán déronlle 
morte (...) nas Illas Filipinas, (...). Elcano toma o mando da expedición como capitán da nave Vitoria. O 27 
de decembro de 1521 a flota española parte cara a España. Por fin, o 9 de Novembro de 1522 logra che-
gar a Sanlúcar de Barrameda. Só 18 dos 265 que partiron de España lograron sobrevivir nos tres anos 
que durou a travesía. Elcano foi honrado cun escudo de armas e un globo terrestre coa inscrición Primus 
circumdedisti me (fuches o primeiro en darme a volta)". 

[http://www.mgar.net/magallae.htm] 
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A volta ao mundo en oitenta días (1873) 

Non o sei -respondeu Andrés Stuart-, pero paréceme que a Terra é moi grande. 
– Antes si o era... – dixo a media voz Phileas Fogg (...) 
– Como que antes! Seica a Terra diminuíu? 
– Sen dúbida que si –respondeu Gualterio Ralph–. Opino como míster Fogg. A Terra diminuíu, posto que 
se percorre hoxe dez veces máis á présa que hai cen anos (...) 
– Hai que recoñecer que atopastes un chistoso modo de dicir que a Terra empequeneceu. De tal xeito 
que agora dáselle volta en tres meses... 
– En oitenta días tan só –dixo Phileas Fogg. 
– En efecto, señores –engadiu John Sullivan–, oitenta días, desde que a sección entre Rothal e Altahabad 
foi aberta no Great Indican Peninsular Railway, e velaquí o cálculo establecido polo "Morning Chronicle". 

De Londres a Suez polo Monte Cenis e Brindisi, ferrocarril e vapores ............................7 
De Suez a Bombai, vapores ...........................................................................................18 
De Bombai a Calcuta, ferrocarril .......................................................................................8 
De Calcuta a Hong Kong (China), vapores.....................................................................13 
De Hong Kong a Yokohama (Xapón), vapor ....................................................................6 
De Yokohama a San Francisco, vapor ...........................................................................22 
De San Francisco a Nova York, ferrocarril .......................................................................7 
De Nova York a Londres, vapor e ferrocarril ....................................................................9 
TOTAL.............................................................................................................................80 

– Si, oitenta días! –exclamou Andrés Stuart (...)–. Pero iso sen ter en conta o mal tempo, os ventos contra-
rios, os naufraxios, os descarrilamentos, etc. 
– Contando con todo -respondeu Phileas Fogg (...) 
– Un bo inglés non se chancea nunca se se trata dunha cousa tan formal como unha aposta –respondeu 
Phileas Fogg–. Aposto vinte mil libras contra quen queira a que eu dou a volta ao mundo en oitenta días, 
ou menos, sexan mil novecentas vinte horas, ou cento quince mil douscentos minutos. Aceptades? 
– Aceptamos –responderon os señores Stuart, Falletín, Sullivan, Fianagan e Ralph (...). 
– Ben –dixo Fogg–. O tren de Douvres sae ás oito e corenta e cinco. Tomareino. 
– Esta mesma noite? –preguntou Stuart. 
– Esta mesma noite –respondeu Phileas Fogg–. Por conseguinte –engadiu consultando un calendario do 
peto–: posto que hoxe é mércores 2 de outubro deberei estar de volta en Londres, neste mesmo salón do 
Reform Club, o sábado 21 de decembro ás oito e corenta e cinco minutos da tarde, sen o cal as vinte mil 
libras depositadas actualmente na casa de Baring Irmáns perténcenvos de feito e de dereito, señores.  

[http://es.wikisource.org/wiki/La_vuelta_al_mundo_en_80_d%C3%ADas:_Cap%C3%ADtulo_III] 

 
 

A volta ao mundo en 66 horas 

O multimillonario de EEUU S. Fossett logrou darlle a volta ao mundo en avión en menos de 80 horas, só e 
sen parar a encher. Aterrou con éxito en Kansas, 66 horas despois da súa saída desde o mesmo punto. 
Steve Fossett, quen marcou unha nova marca de distancia de voo sen aterraxes, completou o primeiro 
voo ao redor do mundo en solitario, sen escalas e sen encher combustible. 
Segundo informa a CNN, o piloto aterrou 66 horas despois de iniciar a súa viaxe en Salina (Kansas), o 
mesmo punto en que hoxe concluíu o seu reto. Fossett estableceu así a máis recente grande marca da 
aviación mundial, a viaxe máis rápida nun aparello deste tipo arredor do mundo. 
A primeira viaxe sen escalas e sen reaprovisionar combustible realizárona os estadounidenses Jeana Ye-
ager e Dick Rutan, que en 1986 tardaron nove días en cubrir 42.300 quilómetros arredor do mundo.(...) 
Fossett, quen partiu o luns pasado desde Kansas, realizou onte á tarde máis de 19.312 quilómetros de 
voo e superou así a marca de distancia de voo sen escalas establecida en 1963 por un avión B-52. 
Richard Ionata, da Asociación Nacional de Aeronáutica de EEUU, indicou que a súa institución estudará 
toda a información achegada do voo de Fossett para verificar e oficializar a marca. 
Para que o voo quede rexistrado como "arredor do mundo" nos anais da aviación, a Federación Aeronáu-
tica Internacional esixe que comece e termine no mesmo aeródromo despois dunha travesía por todos os 
meridianos do planeta."  

Xornal 20minutos [http://www.zonagratuita.com/servicios/noticias/2005/marzo/18.htm] 
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� En que séculos tiveron lugar as tres historias aquí relatadas? Canto tempo dura-
ron as súas respectivas voltas ao mundo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Que quererá dicir Phileas Fogg cando afirma que antes a Terra era grande pero 
que naquel momento deixara de selo? Razoe a súa resposta 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Que medios de transporte se empregaron para cada aventura? Vantaxes e in-
convenientes de cada un. 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Que motivacións existirían en cada caso para botarse á dar a volta ao mundo? 

 
 
 
 
 
 
 

� Busque en internet o que lle pasou a Steve Fossett. Garda algún paralelismo a 
súa vida coa de Magalhães? 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Afrontaron os tres as súas viaxes con iguais expectativas? Os tres sabían a onde 
irían? Contaban cos mesmos medios? Que obtivo cada un como pagamento? 
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A globalización 

O proceso de achegamento das áreas xeográficas da Terra, as actividades económicas, os 
recursos, a poboación e as culturas, coñécese como globalización ou mundialización. 
 

S3. Indique se as características da globalización sonverdadeiras ou falsas. 

Características da globalización V F 

���� As relacións económicas fóronse mundializando a partir da fin da primeira Guerra Mundial en 
1945.   

���� Ten efectos positivos, ao estender polo mundo a Declaración dos Dereitos Humanos e o seu 
cumprimento.   

���� Xorde polo desenvolvemento das tecnoloxías da comunicación: internet, televisión por cable, 
telefonía por satélite, etc.   

���� Un dos grandes atrancos para a súa existencia é a liberdade con que os capitais financeiros 
se moven dun país a outro.   

���� As multinacionais venden os seus produtos con moita publicidade, pero in tentan facer anun-
cios propios para cada continente.   

���� A globalización podería definirse como a independencia entre a economía de distintos países.   

���� Conseguiu a difusión de avances da medicina, a propagación das culturas, a posta en contac-
to dos modelos democráticos e a especialización de cada país nunha actividade económica.   

���� Espalla fenómenos negativos para as persoas (SIDA, narcotráfico, terrorismo, etc.); acentúa a 
desigual distribución da riqueza e a perda de identidade cultural e histórica dos países febles.   

���� Os movementos antiglobalización atacan os aspectos negativos da globalización, ás veces 
mesmo con actos violentos.   

���� As grandes rexións económicas do mundo global son a Unión Europea, Rusia e o contorno do 
Xapón.   

S4. Falabamos que existen tres grandes rexións arredor das que se organiza a eco-
nomía global. 

Coa axuda dun atlas, indique as zonas do mundo que están baixo a órbita desas 
tres grandes rexións. Fágao marcando no mapa mudo cada un dos bloques coa cor 
indicada na táboa (o mapa está na páxina seguinte). 

Rexión Cor Área influencia 

���� Estados Unidos Vermella América central e do sur 

���� Unión Europea Azul Europa Oriental, Rusia, norte de África (N. do Sahara) 

���� Xapón Amarela Asia, Australia e Nova Zelandia 

� Una vez coloreado o mapa. Queda algunha rexión fóra da influenza das tres 
grandes rexións? Por que motivos quedan á marxe? 
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� Aínda que EEUU ten Latinoamérica baixo a súa área de influencia, os países 
suramericanos non establecen relacións comerciais con ningunha outra rexión? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S5. É habitual atoparmos as mesmas marcas en distintas partes do mundo. Observe 
a imaxe: un dos envoltorios foi adquirido en Perú e o outro en España. 

 

 

Perú España 

 

� A simple vista, diría que anuncian ambos o mesmo produto e da mesma marca? 
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� Que vantaxes terá para calquera marca manter a mesma publicidade ou o for-
mato dos seus produtos en todos os mercados do mundo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Esa uniformidade permite coñecer o lugar onde se fabrican os produtos? Razoe 
a súa resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Hoxe a empresa que fabrica este produto do anuncio considérase unha transna-
cional. Defina o termo coa axuda do dicionario, e indique un sinónimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Nas sociedades occidentais o traballo ten como función gañar diñeiro. Para que 
é necesario? Que é a sociedade de consumo? Que é a sociedade do benestar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Describa a seguinte imaxe. Que é? É propio dunha sociedade de consumo? Que 
tipo de actividades poderían desenvolverse dentro dun centro como este? Pó-
deos atopar en calquera lugar de Galicia? 
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S6. A globalización económica está alentada por gobernos e institucións suprana-
cionais, é dicir, por riba dos estados, que serven de foros para discutir ou acor-
dar medidas económicas. 

� Na táboa seguinte aparece unha relación errónea entre estas institucións supra-
nacionais, o seu acrónimo, súa sede e as súas competencias. Organice estes da-
tos correctamente na táboa baleira. 

 

Institución Sigla Sede Competencias 

���� Fondo Monetario  
Internacional BM Washington (EEUU) 

Xorde en 1994 para establecer as regras do comercio 
internacional, baseadas en: código de conduta, reci-
procidade. transparencia, acordos vinculantes, etc. 

���� Banco Mundial FMI Xenebra (Suíza) 
Grupo dos países industrializados con peso económi-
co e militar: Alemaña, Canadá, EEUU, Francia, Italia, 
Xapón, Reino Unido e Rusia.  

���� Organización 
Mundial do Co-
mercio 

G8 Washington (EEUU) 
Organismo da ONU (185 membros), para reducir a 
pobreza do mundo mediante préstamos de baixos 
xuros, e apoio a países en de desenvolvemento. 

���� Grupo dos oito OMC 
Rotatoria en países 
membros. 

Promoción de políticas cambiarias sustentables a nivel 
mundial para facilitar o comercio internacional e redu-
cir a pobreza do mundo. 

 
 

Institución Sigla Sede Competencias 

����    
Xorde en 1994 para establecer as regras do comercio 
internacional, baseadas en: código de conduta, reci-
procidade. transparencia, acordos vinculantes, etc. 

����    
Grupo dos países industrializados con peso económi-
co e militar: Alemaña, Canadá, EEUU, Francia, Italia, 
Xapón, Reino Unido e Rusia.  

����    
Organismo da ONU (185 membros), para reducir a 
pobreza do mundo mediante préstamos de baixos 
xuros, e apoio a países en de desenvolvemento. 

����    
Promoción de políticas cambiarias sustentables a nivel 
mundial para facilitar o comercio internacional e redu-
cir a pobreza do mundo. 

 

� As sedes destes organismos, en que hemisferio están? E os membros do G8? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Isto pode afectar os países en vías de desenvolvemento? De que xeito? 
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� Varios destes organismos son institucións da Organización de Nacións Unidas 
(ONU) cuxo principal obxectivo é manter a paz internacional, establecer rela-
cións de amizade, resolver pacificamente conflitos e respectar aos dereitos hu-
manos e as liberdades fundamentais. Marque as institucións ao abeiro da ONU: 

OIT UE FMI GATT BIRD UNICEF 

FAO UNESCO OTAN OMS BM IDH 

S7. Repartidas polos estados do mundo podemos atopar empresas multinacionais, é 
dicir, sociedades industriais, comerciais ou financeiras que teñen empresas fi-
liais, cun capital que procede da "empresa nai" ou sede central da empresa. A 
revista Fortune emite cada ano a lista das 500 multinacionais máis punteiras no 
mundo. Analicemos a do ano 2008. 

 

As 500 empresas de Fortune, edición 2008 

[Nova York--Business Wire]. Fortune anunciou hoxe que só 153 empresas norteamericanas integran a lista Glo-
bal de Fortune, a cifra máis baixa en máis dunha década. Wal-Mart Stores conservou o liderado na última lista 
Global 500 de Fortune tras un aumento de case o 8 % nos seus ingresos, manténdose como o único comercian-
te polo miúdo entre os dez primeiros postos, seguido de preto por Exxon Mobil (EEUU), Royal Dutch Shell (Paí-
ses Baixos) en terceiro lugar, BP (Gran Bretaña) no cuarto posto, Toyota Motor (Xapón) en quinto lugar, Chev-
ron (EEUU) no sexto posto, ING Group (Países Baixos) en sétimo lugar, Total (France) no oitavo posto, General 
Motors (EEUU) no noveno lugar e Conoco Phillips (EEUU) no décimo posto. 

Reflíctese menor presenza de empresas dos EEUU e confiímase a crecente importancia dos mercados emer-
xentes. Hai menos de dez anos, A India, México e Rusia rexistraban só unha empresa en Global 500. A lista 
deste ano inclúe sete compañías do subcontinente indio e cinco tanto de México como de Rusia, (...) 

Brasil, Rusia, a India e a China resultaron vitoriosos este ano debido ao ingreso de diñeiro procedente da ex-
tracción de petróleo e dos metais da minaría. Con todo, o grande protagonista foi a China, cun total, sen prece-
dentes, de 29 empresas na lista, a mesma cantidade que Italia, España e Australia xuntos. (...) 

Composición das dez primeiras empresas: 

– Seis petroleiras: Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP, Chevron, Total e Conoco Phillips. 
– Dúas empresas do motor: Toyota Motor e General Motors. 
– Unha empresa do sector do comercio polo miúdo: Wal-Mart. 
– Unha compañía de servizos financeiros: ING Group. 

As maiores ganancias (en miles de millóns) 

– Estados Unidos: Exxon Mobil (40,6 USD), General Electric (22,2 USD) e Chevron (18,7 USD). 
– Europa: Royal Dutch Shell (31,3 USD), BP (20,8 USD) e Gazprom (19,3 USD) 
– Asia: Petronas (18,1 USD), Toyota Motor (15 USD) e China National Petroleum (14,9 USD). 

As cinco novas empresas chinesas na lista: 

– Aluminum Corp. of China (posto 476) 
– China Communications Construction (posto 426) 
– China Metallurgical Group (posto 480) 
– Lenovo Group (posto 499) 
– Nobre Group (posto 349)" 

 

� Só lendo o texto, pode intuír a nacionalidade da revista Fortune? Por que? Que 
noticia é máis salientable neste artigo? 
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� A revista foi fundada catro meses despois do xoves negro (24 de outubro de 
1929). Con que outro nome é coñecido ese día?. Busque en internet informa-
ción. Influiría este feito na publicación e na fundación desta revista?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Cantas das 10 primeiras empresas do mundo teñen a súa sede nun país membro 
do G8? Cantas se localizan en países situados no hemisferio norte? E no sur? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Defina mercados emerxentes. Cales son segundo o texto? De que produtos sae 
a súa riqueza? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� No caso español, onde está a meirande parte das sedes das principais multina-
cionais? Cantas cobren servizos financeiros? Cantas están vinculadas a servi-
zos enerxéticos? E as demais, con que sectores os relacionaría? 

 

Orde 
país 

Compañía 
Orde na listaxe dos 

500 
Beneficios en 

millóns de USD 
Cidade sede fiscal 

1 ���� Santander Central Hispano Group 58 89,295 Madrid 

2 ���� Telefónica 76 77,254 Madrid 

3 ���� Repsol YPF 92 67,006 Madrid 

4 ���� Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 134 51,449 Bilbao 

5 ���� Endesa 258 30,018 Madrid 

6 ���� ACS 270 29,171 Madrid 

7 ���� Cepsa 313 25,853 Madrid 

8 ���� Iberdrola 339 23,910 Bilbao 

9 ���� Grupo Ferrovial 424 20,062 Madrid 

10 ���� Fomento de Construcciones 440 19,267 Madrid 

11 ���� Mapfre Group 463 17,984 Majadahonda 

[http://www.altonivel.com.mx/notas/13165-Global-500-de-FORTUNE-presenta-edici%C3%B3n-2008-] 
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� Investigue en que países opera o Santander Central-Hispano Group. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S8. O profesor ou a profesora explicarán que na actualidade existen dous mundos 
claramente confrontados, o Norte e o Sur: o desenvolvido e o subdesenvolvido. 
Mais, que criterios se empregan para determinar o nivel de benestar de cada es-
tado e como se clasifican neses dous bloques? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S9. Existen uns indicadores do desenvolvemento. Busque no dicionario ou en inter-
net a definición de cada un. 

���� PIB (Produto Interior 
Bruto)  

���� PIB real por habitante  

���� Índice de Desenvolve-
mento Humano 

 

���� Consumo de calorías  

���� Liña de pobreza humana  
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Índice de Desenvolvemento Humano 

O Índice de Desenvolvemento Humano oscila entre 0 e 1. O Programa de Nacións Unidas 
para o Desenvolvemento (PNUD) clasifica os países en tres grupos: 

� Atendendo á esperanza de vida ao nacer. 

� Segundo as taxas educativas (alfabetización e porcentaxes de matriculados en primaria, 
secundaria e superior). 

� En función do nivel de vida digno (PIB e paridade do poder adquisitivo). 
 

 

PNUC 2007 
[http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano] 

CLAVE DE CORES: 

�  País con desenvolvemento humano alto (IDH ≥ 0,8) 

�  País con desenvolvemento humano medio (0,5 ≤ IDH < 0,8) 

�  País con desenvolvemento humano baixo (IDH < 0,5) 
 

S10. Conteste a estas cuestións relativas ao Índice de Desenvolvemento Humano. 

� Que é a paridade, neste caso, do poder adquisitivo? En España, nos últimos 
anos, fálase moito de paridade, no campo da política. Que quere dicir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Por que a educación é un indicador do desenvolvemento económico dun país? 
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� Nesta táboa do IDH, indique o grao de desenvolvemento dos países coloreando 
as celas coas cores do mapa: alto (verde), medio (amarela) ou baixo (vermello). 

 

País Índice IDH País Índice IDH País Índice IDH 

1. Islandia 0'968 10. Francia 0'952 111. Moldavia 0'708 

2. Noruega 0'968 11. Finlandia 0'952 117. Bolivia 0'695 

3. Australia 0'962 12. EEUU 0'951 146. Haití 0'529 

4. Canadá 0'961 13. España 0'949 153. Iemen 0'508 

5. Irlanda 0'959 38. Arxentina 0'869 173. Malí 0'380 

6. Suecia 0'956 40. Chile 0'868 174. Níxer 0'374 

7. Suíza 0'955 50. Seychelles 0'843 175. Guinea Bissau 0'374 

8. Xapón 0'953 56. Libia 0'818 176. Burkina Faso 0'370 

9. P. Baixos 0'953 

 

76. Ucraína 0'788 

 

177. Serra Leoa 0'336 

� Que diferenza numérica existe entre o primeiro país da lista e o último? É razo-
able? Xustifique a súa resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Na táboa están recollidos os países de cada continente co índice máis alto. Lo-
calíceos e identifique o continente en que se sitúan. Cal é o continente máis 
claramente desfavorecido segundo os datos? E o máis favorecido? 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Observando o mapa pode ratificar a súa resposta anterior? Escriba nel o nome 
dos cinco países máis desenvolvidos e os cinco menos desenvolvidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Cales son os problemas máis graves a que deben facer fronte os países do Ter-
ceiro Mundo? 
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� Por que hai tanta desigualdade no acceso á riqueza? Que consecuencias xera? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compare agora os índices recollidos nas táboas que seguen e logo responda ás 
cuestións. IDH. Datos en 2007. [http://www.indexmundi.com/es/] 

 

País Poboación 
Natalidade 
nenos º/ºº 

Mortalidade 
º/ºº 

PIB miles de 
millóns USD 

PIB per 
cápita USD 

Esperanza 
de vida 

alfabetización 
(+15 anos) 

���� Islandia 301.931 13'57 6,77 11.89 39,400 80'43 99 % 

���� Noruega 4.627.926 11,27 9,37 257.4 55,600 79,67 100 % 

���� Australia 20.434.176 12,02 7,56 766.8 37,500 80,62 99 % 

���� Canadá 33.390.141 10,75 7,86 1.274 38,200 80,34 99 % 

���� España 40.448.191 9,98 9,81 14,400 b 33,700 79,78 97,9 %  

���� Chile 16.284.741 15,03 5,87 234.4 14,400 76,96 95,7 % 

���� Níxer 12.894.865 50,16 20,59 8.998 700 44,03 28,7 % 

���� G. Bissau 1.472.780 36,81 16,29 901.2 600 47,18 42,4 % 

���� B. Faso 14.326.203 45,28 15,31 17.5 1,200 49,21 21,8 % 

���� S. Leoa 6.144.562 45,41 22,64 4.882 800 40,58 35,1 % 
 
 

  

Sectores económicos Serra Leoa 2006 Sectores económicos Islandia 2006 

 

� Cales son os índices que máis lle chaman a atención? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Que sector económico sustenta cada unha das economías?  
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� Marque na seguinte listaxe as materias primas con que comercia Serra Leoa a 
nivel mundial, e que o fan tan apetecible para as multinacionais. Os demais son 
produtos da súa agricultura pero basicamente para o consumo local. 

Diamantes Cacao Café Xenxibre 

Aceite palma Pesca Noces 
Palmitos 

(núcleos palmeiras) 

� Repare no PIB de Serra Leoa. Semella unha cantidade lóxica para un país que 
está ao final do ránking de IDH? Son fiables os datos económicos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Sinale os catro países co IDH máis elevado e os catro co menos elevado. Com-
pare os seus índices de natalidade e intente explicar a frase: Nos países subde-
senvolvidos ter fillos dá benestar económico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Pode un país ter moitos recursos naturais (alimentos, enerxía, materias primas, 
etc.) pero os seus habitantes non poidan acceder a eles? Poña exemplos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Lembre que o crecemento natural da poboación se obtén restando aos nace-
mentos os falecementos. Como é o crecemento nos países aquí reflectidos? 
Considérase alta se supera o 2 %; moderada entre o 1 % e o 2 %, e baixa se é 
inferior ao 1 %. 
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2.2 O subdesenvolvemento: orixe e causas 

Os procesos históricos 

Para podermos comprender os problemas ambientais do planeta cómpre comprendermos a 
orde económica mundial e a súa orixe. Desde a "chegada dos españois a América" a finais 
do século XV, iniciouse un paulatino proceso de colonización de todos os espazos da te-
rra, que culminou no século XIX coincidindo co inicio da primeira revolución industrial. 

S11. Na táboa que segue pode observar as metrópoles e as colonias. Localice no 
mapa mudo, coa axuda dun atlas e do profesor ou da profesora, todas as metró-
poles (con cor vermella) e todas as colonias (con cor amarela). Non é preciso 
que indique os nomes. [http://www.portalplanetasedna.com.ar/imperialismo1.ht] 

 

Metrópole Colonias 

���� Inglaterra 

– Afganistán 
– Australia 
– Bangladesh 
– Belice 
– Birmania 
– Burundi 
– Botswana 
– Canadá 

– Chipre 
– Exipto 
– Gambia 
– Gana 
– Guiana 
– Illa Mauricio 
– Illas Fixi 
– Illas Malvinas 

– Illas Salomón 
– Iemen  
– India 
– Irlanda 
– Kenya 
– Lesoto 
– Malaisia 
– Malawi 

– Nixeria 
– N. Zelandia 
– Paquistán 
– Ruanda 
– Serra Leoa 
– Somalia 
– Sri-Lanka 
– Suazilandia 

– Sudáfrica 
– Sudán 
– Uganda 
– Xibraltar 
– Zambia 
– Cimbabue 
– (...) 

���� Francia 

– Alxeria 
– Armenia 
– Benin 
– B. Faso 
– Camboxa 

– Chad 
– C. de Marfil 
– Gabón 
– Guiana F. 
– Guinea 

– Laos 
– Malí 
– Marrocos 
– Mauritania 
– Níxer 

– N. Caledonia 
– R. Centroafr. 
– Madagascar 
– R.P. Congo 
– Senegal 

– Vietnam 
– Túnez 
– (...) 

���� Rusia 
– Azerbaixán 
– Bielorrusia 
– Estonia 

– Kirguistán 
– Letonia 
– Lituania 

– Moldavia 
– Tadxikistán 

– Turkmenistán 
– Ucraína 

– Uzbekistán 
– Xeorxia 

���� Alemaña – Camerún – Namibia – Tanzania – Togo – P-Nov. Guinea 

���� Portugal – Angola – Guinea B. – Macao – Mozambique – Timor Leste 

���� Xapón – R.P. Corea  – R. Corea – Taiwán   

���� EEUU – Cuba – Filipinas – Panamá   

���� Italia – Etiopía – Libia – Somalia (SE)   

���� Holanda – Surinam – Indonesia    

���� España – Guinea – Sahara    

���� Bélxica – Zaire     
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� Que relacións se estableceron entre as colonias e as metrópoles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A débeda externa 

S12. O profesor ou a profesora explicarán que o endebedamento o contraeron os paí-
ses pobres cos países ricos, para solucionar problemas económicos e sociais, o 
que dificulta aínda máis a saída da pobreza, ao non poderen dedicar os seus re-
cursos á sanidade nin á educación. 

"Vostede, para comprar un piso, pide un crédito de 10 millóns cuns xuros do 5 %, pero aos tres meses o banco 
sóbelle os xuros ao 8 % e un non pode queixarse. Aos seis meses, sóbellos ao 20 %, co que o préstamo que 
pediu podería telo pagado pero con este xa non pode (...) Isto é o que pasou coa débeda externa. (...) Agora os 
países pobres están obrigados a exportar para conseguir divisas con que pagar os xuros da súa débeda exte-
rior. Deste xeito, o país está entregado ao comercio exterior e iso impídelle ocuparse do seu mercado interior." 

Ignacio Ramonet, Revista Consumer, Xullo-agosto de 2001 

���� Cal é a idea principal do texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� Defina no texto: débeda externa e divisas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As condicións naturais 

S13. No encrucillado que se reproduce na páxina seguinte, intente localizar catorce 
dos problemas máis salientables de orde ambiental que soporta o planeta, e que 
están a causar crises de grande importancia no desenvolvemento humano e na 
vida en xeral. 



 

Páxina 25 de 51 

 

 
 
 

E F E C T O I N V E R N A D O I R O V E 

S D R O S U N R T A S D F U U T E C B S 

G J E N S A C H U V I A A C I D A A L C 

O U R T D W E S S A D A G H K D T Y O A 

T I V A U Q N D L O U T R E Q E T U P S 

A P B M F G D H S G F A N M N F U T E E 

M O A I I T I G R T U O S A W O F S X Z 

E Q Z N O F O J D R I Y L L E R A E T A 

N U D A P T S K E C P P A A R E R Y I A 

T J F C S A F G A O O R R R F S E U N U 

O T J I S D G Z I T U T T I O T I O C G 

S E T O S D I L N D I Y U A P A P Q I A 

O R Y N S T R E P A I O I E L C J K O S 

L S G G R T M I O R N M O Q Q I T R N Z 

O A E E S A A V Q E F D P D K O E R F X 

S D S S T S A C B L S R D S K N D R A E 

Z E S N K F U S A O T Y U I O P O N U T 

D S E D U B U R A C O C A P A O Z O N O 

Z U S A Q T V H K O E Q S E R T U P A R 

Q X S A L I N I Z A C I O N A U G A H D 
 

Desequilibrios de poboación, recursos e conflitos a rmados 

S14. Os países do terceiro mundo dispoñen de amplos recursos básicos para a enga-
laxe da súa economía, mais a súa agricultura está en perigo polo incremento da 
degradación dos recursos naturais e polos continuos enfrontamentos armados 
entre os grupos sociais. 

"En Somalia vive un raparigo. Cando vai ao pozo para lle dar auga ao seu rabaño de ovellas, atópase con outro 
somalí co seu rabaño. Óllanse de esguello e un dille ao outro, "Quen es ti?” E o outro respóndelle, "Eu son o fillo 
de Fulano”, “quen é o fillo de Zutano?" e así sucesivamente a través de toda a liñaxe dos seus antepasados, co 
fin de determinar se son do mesmo clan. Se eles recoñecen que teñen o mesmo bisavó, danse a man e danlles 
auga aos rabaños. Mais se non o son, daquela un diralle ao outro: “por que diaño ves aquí a darlle auga ao teu 
rabaño neste pozo? Este pozo remóntase ao meu bisavó”. “Por que ves aquí e tomas a nosa auga? Esta é a 
nosa auga, non a túa". E así comezará a pelexa. 

Este é un típico exemplo somalí, onde o medio constitúe un importante factor do conflito violento. A xente alí 
fala o mesmo idioma, son do mesmo grupo étnico e case todos son da mesma relixión. Mais, os somalís están 
divididos en clans e subcláns que loitan entre eles polos recursos naturais, como a auga e as terras de pasto. 
Antes a loita era con paus, agora é con Kalashnikovs. Isto é o terrible do caso. Non existen diferenzas alí, eles 
son o mesmo pobo". 

Sahnoum, M. Degradación ambiental como causa do conflito violento. 
[http://www.earthcharterinaction.org/pdfs/TEC-ESP-PDF/SPA-p.163-164-Sahnoun.pdf] 

 

� Lea o texto e resuma as súas ideas principais. 
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� Por que a auga e os pastos chegan a defenderse coas armas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Que vínculos son os únicos respectados no texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Observe a gráfica da evolución das Forzas Armadas en Somalia (anos 2000-
2008). É moi flutuante? A que se deberá?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[http://indexmundi.com/g/g.aspx?c=so&v=128&l=es] 
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Os movementos migratorios 

Estes movementos son moi antigos, na procura de mellorar as condicións de vida. 

S15. O profesor ou a profesora debe facer fincapé na diferenza entre poboación des-
prazada, emigración, inmigración e exilio. Comenten a gráfica sobre inmigrantes 
chegados en barquiñas ás costas españolas na última década. Que buscan? 
Que perigos corren? Posibles solucións. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[http://www.salvamentomaritimo.es/data/articlefiles/imagen10_l.gif] 

 
 

Cooperación internacional e organizacións non gober namentais 

Tras a segunda Guerra Mundial, a ONU canalizou todas as iniciativas para promover pro-
xectos de desenvolvemento nos países menos desenvolvidos. Moitas veces a tarefa das 
institucións oficiais viuse un tanto desbordada ante as cada vez máis fondas diferenzas, 
xorden así as ONG, colectivos independentes. 

Nacemento e crecemento das ONG 

"A primeira organización non gobernamental (ONG) de ámbito europeo, a Cruz Vermella, creouse en 1863 (España 1864). 
Naceu para auxiliar feridos de guerra de todas as frontes. En 1942 creouse Cáritas Española e, xa nos anos cincuenta, Mi-
sión e Desenvolvemento (logo Intermón) e Mans Unidas. Estas primeiras ONG nacen vinculadas á Igrexa Católica e teñen 
un carácter asistencial e evanxelizador. 
As ONG actuais son moi diversas. Á beira das vellas ONG xurdiron, nos anos setenta, numerosas ONG de inspiración lai-
ca e profesional. Entanto que na Europa occidental o número de ONG creceu moito na década dos setenta, en España o 
crecemento foi lento, posiblemente debido ao proceso de transición da ditadura á democracia que vivía o país. 
En 1980 só dez ONG fundaron a coordinadora española, e hoxe o seu número elévase a setenta. Tamén creceron pola 
maior conciencia social da xente; en España é sintomática a axuda xenerosa que ofreceu no verán de 1994 a Ruanda. 
Os proxectos da ONG especialízanse segundo os obxectivos e as posibilidades de cada organización. A maioría das ONG 
traballa no campo do desenvolvemento (ONGD). 
Hoxe as ONG dedícanse a ofrecer axuda a grupos sociais ou países con graves necesidades básicas (pobreza, fame, vul-
neración de dereitos humanos, etc.). Funcionan independentemente da Administración e non teñen fins lucrativos. O finan-
ciamento destas organizacións faise grazas a cotas voluntarias, así como ás subvencións e aos recursos públicos" 

Arqué, M. e outros: Norte-Sur. Participar para cambiar el mundo. 

Cuaderno de Trabajo. Ed. Octaedro. Páxina 24 
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� Cal é a ONG máis antiga? Cando se creou? 

 
 
 
 
 
 
 
 

� En que época xurdiron en España? Con que réxime político? 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Cal é a finalidade dunha ONG? 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Busque información en Internet dunha ONG e explique os seus obxectivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

S16. O 0'7 % do PIB: obxectivo do milenio Lea o documento: 

"Só cinco dos países comprometidos cos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM) da ONU supera-
ron o de asignar o 0,7 % do seu produto interior bruto (PIB) á axuda para o desenvolvemento. Así se desprende 
do Informe sobre os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio 2007, presentado hoxe pola ONU nunha ducia 
de cidades do mundo. Os cinco países cumpridores son Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Suecia. 
A ONU sinala neste documento que, á metade do prazo límite do ano 2015 para a consecución dos ODM, os 
países en desenvolvemento impulsaron logros importantes nesta materia, pero alerta de que o seu éxito final 
dependerá en gran parte de que os países máis industrializados cumpran as súas promesas de axuda. 
Erradicar a pobreza extrema e a fame negra, lograr a educación primaria universal, promover a igualdade entre 
sexos, reducir a mortalidade infantil, mellorar a saúde materna, combater a SIDA, a malaria, etc., e asegurar a 
sustentabilidade do medio son os obxectivos, segundo N. Harrington, directora adxunta da ONU en Bélxica. 
Malia se ter logrado logros como a redución da mortalidade infantil no mundo ou a redución da tuberculose, a 
ONU advirte do aumento sen control das emisións de efecto invernadoiro, a morte de máis de medio millón de 
mulleres cada ano por problemas no parto ou que a metade da poboación dos países en desenvolvemento aín-
da non accede a servizos de saneamento básicos. Malia ver que o mundo está "ben encamiñado" para lograr 
estas metas (300 millóns de persoas saíron da pobreza desde 1990) salientou Harrington o "especial compro-
miso" de España e os esforzos que realiza o Goberno de R. Zapatero para alcanzar os obxectivos da ONU. 
O secretario xeral da Axencia Española de Cooperación Internacional, Juan Pablo de la Iglesia, asegurou que o 
executivo español converteu a política de cooperación nunha política de Estado. Ademais, remarcou que Espa-
ña participa na iniciativa internacional contra a fame e a pobreza, e que o Goberno está a traballar para alcanzar 
na próxima lexislatura o compromiso de destinar o 0,7 % do PIB a axuda ao desenvolvemento. "Somos cons-
cientes do avanzado, pero o somos moito máis do camiño que nos queda por percorrer", concluíu."  

2 de xullo 2007de [http://josesoriano.com.ar/2007/07/02/5-paises-cumplen-objetivos-del-milenio/] 
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� Que países dedican xa o 0'7 % do PIB para políticas de desenvolvemento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� En que aspectos se acadaron os mellores avances? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� En que temas queda aínda moito por traballar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Que pensa Nicola Harrington sobre os logros do pobo español? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A pegada ecolóxica 

É un indicador que determina a área bioloxicamente produtiva necesaria para xerar os re-
cursos que consome e absorber os refugallos que xera, sen ter en conta o lugar en que se 
atopan as áreas estudadas.  

Se o reparto fose equitativo, corresponderíanos a cada cidadán 1'8 ha., pero a media 
mundial está en 2'23 ha. 
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S17. Calcule o desvío que amosan os países aquí recollidos. 

Clasificación 
2003 

País Poboación (millóns) Pegada ecolóxica Desvío do axeitado 

1 ���� Emiratos Árabes 3 11'9  

2 ���� Estados Unidos 294 9'6  

3 ���� Finlandia 5'2 7'6  

4 ���� Canadá 31'5 7'6  

5 ���� Kuwait 2'5 7'3  

6 ���� Australia 19'7 6'6  

7 ���� Estonia 1'3 6'5  

8 ���� Suecia 8'9 6'1  

15 ���� España 41'1 5'4  

46 ���� México 103'5 2'6  

50 ���� Chile 15'8 2'3  

55 ���� Arxentina 38'4 2'3  

57 ���� Venezuela 25'7 2'2  

1. A cantidade de hectáreas utilizadas para urbanizar, xerar infraestruturas e centros de traballo. 

2. Hectáreas necesarias para proporcionar o alimento vexetal preciso. 

3. Superficie necesaria para pastos que alimenten o gando. 

4. Superficie mariña necesaria para producir o peixe. 

5. Hectáreas de bosque necesarias para asumir o CO2 que provoca o noso consumo enerxético. 

� Non todos os nosos hábitos diarios son respectuosos co medio. Entren na páxi-
na http://www.miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaA.asp e calculen a 
súa pegada ecolóxica (test de hábitos). Que índice acadan? Se superasen a taxa 
axeitada, que poderían facer para un aproveitamento máis equitativo dos recur-
sos existentes? Cantos "planetas terra" precisaría vostede só para vivir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comercio xusto, consumo responsable 

S18. Ver na aula do vídeo: Bolivia: un cacao xusto, sobre a cooperativa do Ceibo. 

[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2212] 

� Traballen en pequenos grupos sobre se debemos mudar de actitude e comprar 
produtos de comercio xusto: busquen información sobre Fairtrade. 



 

Páxina 31 de 51 

 

 

� Moitas pastillas de chocolate non levan cacao, senón sucedáneo de manteiga de 
cacao. Que é? De onde sae? Que é a norma de pureza? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Compare unha pastilla de comercio xusto (2'50 euros) e outra feita con mantei-
ga de cacao (1'75 euros). Calcule que cantidade lle correspondería do beneficio 
a cada un dos que interveñen: 

���� 42 %  
Multinacionais 

0'375 
���� 10 %  

Exportadores/importadores 
 

���� 30 %  
Manipulación/transformación 

 
���� 8 %  

Comerciantes e supermercados 
 

���� 7 % 
Impostos 

 

 

���� 3 %  
Pequenos produtores 

 

 
 

  

� Coa información obtida sobre o comercio xusto, realizar un debate na aula, di-
rixido polo profesor ou a profesora (ou moderado por un compañeiro ou unha 
compañeira) sobre a importancia do comercio xusto e do consumo responsable. 

S19. Complete a táboa coas diferenzas entre comercio desigual e comercio xusto. 
 

Características Comercio desigual Comercio xusto 

���� Relacións Norte-Sur   

���� Política financeira   

���� Política arancelaria   

���� Tipos de explotacións   

���� Prezos   

���� Man de obra   

���� Empresas   

���� Cuestión ambiental   

���� Enerxías   

���� Relacións humanas   
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2.3 O desenvolvemento sustentable 
S20. Precísanse cambios e está nas mans de todos que sexan unha realidade. Tendo 

en conta todo o visto ata o momento, realice unha breve redacción que explique 
este esquema, no que se valora o que é o desenvolvemento sustentable. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

O desenvolvemento científico e a innovación tecnoló xica 

A esperanza de vida é un dos principais indicadores para avaliar a saúde da poboación. Os 
países africanos teñen feito moitos esforzos para mellorar a súa esperanza de vida e para 
loitar contra as doenzas endémicas das rexións tropicais. 

S21. Relacione o nome das dez doenzas tropicais coas súas características: 

a ���� Tripanosomiase   ���� Febre “quebraósos” 

b ���� Dengue   ���� Malaria 

c ���� Leishmaniase   ���� Doenza do sono 

d ���� Paludismo   ���� Produce cegueira 

e ���� Tuberculose   ���� Úlceras cutáneas 

f ���� Schistosomiase   ���� Propia de América 

g ���� Oncocerose   ���� Ataca os pulmóns 

h ���� Lepra   ���� Grandes deformacións 

i ���� Chagas   ���� Bilharziose 

j ���� Vih/sida   ���� Seropositivo 
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� Unha das doenzas de consecuencias máis terribles de África segue a ser o pa-
ludismo, xunto coa SIDA, que mata un neno cada 30 segundos. Segundo este 
parámetro, cantos nenos ou nenas morren anualmente en África pola malaria? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S22. O dereito á saúde: cada ano as doenzas infecciosas matan 14 millóns de perso-
as nos países máis pobres. Case a metade son nenos e nenas de menos de 
cinco anos. As familias non poden cubrir os gastos dos medicamentos... 

� Existen dous tipos de medicamentos: con patentes e xenéricos. Defínaos. 

���� Medicamentos con 
patentes 

 

���� Medicamentos 
xenéricos 

 

� O caso Novartis, na India, provocou unha vitoria para os países en desenvol-
vemento. Busque información en internet sobre o caso e indique que ten de no-
vidade a sentenza. 

���� PIB (Produto Interior 
Bruto) 

 

���� PIB real por habitan-
te 
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As investigacións non só se desenvolven no campo da medicina, senón tamén nas ciencias 
en xeral e nas súas aplicacións prácticas. Nas empresas dedicouse gran cantidade de orza-
mentos para I+D+i, ou innovación tecnolóxica, é dicir, para a investigación, aínda que cun 
reparto desigual no mundo. 
 

Financiamento % 
País (datos 2005) Orde 

Nome 
Continente 

% PIB (I+D+i) 
Goberno Industria 

Patentes 
(2006) 

���� Alemaña 8º  2.46 30.52 66.56 460 657 

���� Australia 16º  1.76 39.84 51.64 95 912 

���� Austria 10º  2.42 36.46 45.47 10 326 

���� Bélxica 13º  1.82 23.55 60.31  

���� Canada 12º  1.98 32.93 47.85 115 639 

���� República Checa 19º  1.42 40.87 54.09 10 298 

���� Corea 4º  2.99 23.02 74.96 465 988 

���� Dinamarca 9º  2.45 27.10 59.89 3 688 

���� Eslovaquia 28º  0.51 57.03 36.60  

���� España 22º  1.12 41.01 48.04 155 621 

���� Estados Unidos 7º  2.62 30.37 63.97 1 774 742 

���� Finlandia 2º  3.48 25.65 66.86 43 345 

���� Francia 11º  2.13 37.56 51.73  

���� Grecia 30º  0.49 46.42 28.23  

���� Holanda 14º  1.78 36.23 51.06 14 084 

���� Hungría 24º  0.94 49.41 39.45 8 408 

���� Islandia 6º  2.81 40.50 48.00 505 

���� Irlanda 20º  1.26 32.43 57.25  

���� Italia 23º  1.10 50.80 43.00  

���� Luxemburgo 17º  1.56 11.16 80.39  

���� México 29º  0.50 45.34 46.49 54 722 

���� Noruega 18º  1.52 41.91 49.23  

���� Nova Zelandia 21º  1.15 45.06 38.47  

���� Polonia 27º  0.57 57.71 33.35  

���� Portugal 25º  0.80 60.11 31.73 37 848 

���� Reino Unido 15º  1.78 32.76 42.10  

���� Suecia 1º  3.89 23.45 64.97 104 710 

���� Suíza 5º  2.93 22.71 69.73 6 573 

���� Turquía 26º  0.67 56.96 37.92  

���� Xapón 3º  3.33 16.76 76.12  

���� G7   2.48 28.94 63.42  

���� UE15   1.86 34.97 54.14  

���� UE27   1.74 35.72 53.49  

���� OCDE Total   2.25 30.20 62.10  

���� Brasil   0.91 57.88 39.88 31 223 

���� China   1.34 26.34 67.04  

���� Federación Rusa   1.07 61.95 30.00 123 817 

���� India   0.69 ------- -------  

���� Sudáfrica   0.86 35.61 48.62  

OCDE [http://www.oecd.org/home/] 
OMPI [http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/patents/] 
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S23. Responda ás seguintes cuestións. 

� Que países dedican unha maior porcentaxe do PIB á investigación tecnolóxica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Indique na columna baleira en que continente se atopa cada país. En que conti-
nente hai maior investimento para investigación tecnolóxica? Que continente 
non está representado entre os trinta primeiros países do mundo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Que país acada a maior porcentaxe de investimento por parte do estado? E por 
parte da industria? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Que posición ocupa España? Parécelle que destina unha boa porcentaxe do PIB 
para investigación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Cómpre que os gobernos fomenten os investimentos en investigación? Razóeo. 
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� Existe unha fenda tecnolóxica entre os países desenvolvidos e os subdesenvol-
vidos? Fai máis pobres aos pobres? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Que país ten rexistrado o maior número de patentes, vixentes na actualidade? 
Poderiamos afirmar que España é un país cun alto índice de patentes rexistra-
das? A cantidade é síntoma de desenvolvemento tecnolóxico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A globalización da economía foi posible, grazas ás telecomunicacións e aos sis-
temas informáticos, a desaparición de fronteiras entre países e que a economía se 
globalizase e se universalizase. Fíxese nesta listaxe de logros históricos: 

Cronoloxía Avance técnico Cronoloxía Avance técnico 

3500 a.C. ���� Escritura cuneiforme  1871 
���� Antonio Meucci, inventor do teléfono ou 

teletrófono. 

3500 a.C. ���� Aparición da roda para transporte. 1895-1896 ���� Popov emite mensaxes telegráficas 

500 a.C. 
���� Os chinos facían contas rápidascun 

ábaco 
1896  ���� Marconi. Primeira patente sobre a radio 

300 a.C 
���� O matemático hindú Pingala descobre o 

sistema numérico binario 
1895 

���� Irmáns Lumiêre proxectan publicamente a 
saída de obreiros dunha fábrica de Lión 

1437-1447 ���� A imprenta de Guttemberg 1920 
���� Arxentina. 1ª retransmisión de entrete-

mento radiofónica: Parsifal de Wagner 

1623 
���� 1ª calculadora mecánica de W. Schic-

kard en Alemaña chamada reloxo calcu-
lador 

1925 
���� John Logie Baird efectúa os primeiros 

ensaios reais da TV 

1645 ���� Blaise Pascal inventa a Pasqualina 1937 
���� Francia e Reino Unido: primeira transmi-

sión regular da TV electrónica 

1666 
���� Primeira calculadora do matemático 

alemán Gottfried von Leibniz 
1941 ���� Computador Z3 

1765-1784 ���� Aparición da máquina de vapor 1947 ���� Primeiro transistor 

1861-1876 ���� Aparición motor explosión 1964 
���� Primeira referencia dun computador 

persoal 

1957 
(out/nov)  

���� Lanzado o 1º satélite artificial da Terra 
pola URSS. Unha cadela viaxa ao es-
pazo 

1972 
���� Primeira consola, sen son e sen cor. 

Maganavox Odyssey 

1961 
 (12 abril)  

���� Yuri Gagarín, da URSS en órbita 1979 
���� Os asiáticos crean a primeira xeración de 

celulares. 

1963 
 (16 xuño)  

���� Valentina Tereskova primeira muller 
rusa en órbita 

1989 
���� Primeira videoconsola portátil, con centos 

de xogos. Game Boy 

1969 
 (20 xullo)  

���� Neil Armstrong pisa a lúa (EEUU) 1997 ���� Nacen as plataformas dixitais por satélite. 

1969 
(21 nov)  

���� Primeira rede intercomunicada. Internet. 

 

2002 ���� Formato de audio comprimido 
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S24. Nas columnas da esquerda pode observar grandes avances da historia, e nas da 
dereita, grandes avances tecnolóxicos contemporáneos. Constrúa dúas liñas do 
tempo marcando estes fitos. Na da esquerda marque tamén as fases históricas. 

 
 

 

Pasado 

 
 
 

 

Presente 
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� A tecnoloxía da información converteuse no motor da chamada Terceira Revo-
lución Industrial. Que consecuencias tivo para os sistemas produtivos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O educador e filósofo canadense Marshall Mcluhan creou o termo "aldea global" 
nos anos 60. No seu estudo sobre os medios e a sociedade da información afirma 
que a elección, o desenvolvemento e o uso de tecnoloxías pode ter impactos moi 
variados (positivos ou negativos) na cultura, na sociedade, na política e no medio. 

S25. Analice un dos elementos situados no centro da imaxe seguinte contestando ás 
cuestións que se suscitan no seu contorno. 
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S26. Unha consecuencia desta filosofía de vida é o intento das sociedades capitalis-
tas de homoxeneizar o pensamento, os gustos e o consumo a escala mundial. A 
nosa roupa é un bo invento desa política. 

� Observe toda a súa roupa e anote nunha folla a información que lle acheguen as 
etiquetas: lugar de fabricación , materiais, marca, etc.  

� Comenten en gran grupo os resultados obtidos, así como o seguinte fragmento, 
baixo a dirección do profesor ou da profesora: 

 

Piden respecto aos traballadores 
Intermón denuncia as marcas de roupa deportiva aproveitando a chegada do facho olímpico 

A ONG Intermón Oxfam aproveitou a chegada do facho olímpico a España, este domingo, para reclamar ás 
empresas fabricantes de roupa deportiva que respecten os dereitos laborais dos seus traballadores. Para iso, 
puxeron en marcha un maratón de sinaturas de apoio á campaña “Xoga Limpo nas Olimpíadas” 
Esta campaña mundial iniciouse para pedir un cambio no modelo de negocio da confección deportiva, e ata o 
momento recolleu 40.000 sinaturas, incluídas as de importantes personalidades do deporte. 
A iniciativa contou tamén cun importante impulso político grazas á resolución aprobada polo Parlamento Euro-
peo que apela as compañías de roupa deportiva para adoptaren medidas que esixan aos provedores e ás em-
presas subcontratadas que respecten os códigos laborais internacionais. 
A nivel mundial, esta mobilización está a ser impulsada por sindicatos. A campaña “Roupa Limpa” e Oxfam In-
ternacional xa conta con 225.000 sinaturas en todo o mundo. A súa mensaxe é pedirlles aos Comités Olímpicos 
que “manteñan o espírito do xogo limpo e o respecto aos Dereitos Humanos dentro dos seus estatutos”. 
A iniciativa apóiase nun informe en que figuran seis empresas de marca de roupa deportiva. Ata o momento, xa 
se estableceron negociacións con catro delas (Adidas, Nike, Puma e Asics) para procurar unha solución. Os 
dous restantes, Kappa e Fila, aínda non responderon á campaña. 

Europa Press. Madrid, 28 de xuño de 2004 

 

� O texto aquí recollido é das olimpíadas de 2004 en Atenas. No ano 2008 as 
olimpíadas tiveron lugar en Beijing e a Eurocopa de Fútbol en Austria e Suíza, 
pero Intermón volveu denunciar a venda de roupa feita por man de obra infan-
til, sen salarios dignos, etc. Distintas épocas, distintos continentes, distintos co-
lectivos... mais os mesmos problemas. Analicen os dous documentos e comen-
ten as ideas principais. 

 
 

Fila no derradeiro lugar da lista 
Intermón-Oxfam denuncia os abusos laborais que se producen en Asia por parte das grandes marcas deportivas 

O Mundial de Fútbol está ao caer e as grandes marcas deportivas póñense de gala para lle amosaren ao mun-
do as súas últimas novidades. Con todo, na cara oculta da cadea produtiva das marcas agóchase un escuro 
segredo a voces: o da explotación laboral. 
Intermón-Oxfam, tras analizar durante un ano as principais marcas deportivas que fabrican as súas pezas en 
Asia, sitúa a FILA no derradeiro posto da liga do respecto aos dereitos sindicais, "incapaz de corrixir os serios 
abusos laborais na súa cadea de produción", e destaca os avances de Reebok. 
O informe “Fóra de xogo!. Dereitos laborais e produción de roupa deportiva en Asia”, de Oxfam Internacional, 
revela como moitos dos traballadores que fabrican as súas pezas en Asia non cobren as súas necesidades bá-
sicas e son discriminados ou acosados cando intentan crear sindicatos para reivindicar dereitos colectivos." 

Efe. 24 de maio de 2006 [http://www.20minutos.es/noticia/123231/0/fila/asia/intermon/] 
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S27. En resposta xorden os movementos antiglobalización, agrupados moitos deles 
ao redor do Foro social mundial. 

� Busque información sobre este encontro anual en internet e indique a transcen-
dencia dos seus acordos, a nivel mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Cite algunha cidade onde se celebrou. Pertencen ao primeiro ou ao terceiro 
mundo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Por que certos movementos sociais se opoñen ao proceso de globalización? 
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S28. Este intento de homoxeneización non debe deixar a ninguén impasible ante pro-
blemas de discriminación, que afectan en grande medida a todos os continentes: 
as discriminacións raciais, de orde sexual, etc. 

� Explique as dúas imaxes. Cal reflicte violencia de xénero? Cal racismo? 

  

Caricatura do século XIX sobre Sara Baartman, exhibi-
da nunha gaiola como unha atracción 

Muller maltratada cun bastón, debuxo obra de Francico 
de Goya y Lucientes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� En España creouse na lexislatura iniciada no 2008 un ministerio de Igualdade. 
Cal será a súa finalidade? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Na actualidade fálase de "discriminación en positivo", explique a frase. 
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� O 016 é o teléfono para atender chamadas de mulleres que se senten ameaza-
das. Elabore un diagrama de barras cos datos achegados polo Ministerio de 
Igualdade: 

[http://www.migualdad.es/violencia-mujer/index.html] 
 
 

Meses Chamadas 

���� Setembro 450 

���� Outubro 4713 

���� Novembro 4772 

���� Decembro 5780 

���� Xaneiro 6105 

���� Febreiro 6916 
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2.4 Os medios de comunicación: o cuarto poder 

O proceso de homoxeneización do pensamento 

Os medios de comunicación contribuíron a xerar un espazo xeográfico mundial. A radio, a 
televisión e internet reduciron os espazos físicos e temporais; as noticias chegan no mo-
mento en que están a acontecer. Mais non todos os países teñen acceso aos distintos me-
dios, tamén podemos falar neste caso das cifras da desigualdade. 

 

País (1998/2007) 
Teléfono-

terrestre (2007) 
Teléfonos 

móbiles (2007) 
Estacións radio 

(1998) 
Estacións TV 

(2004) 
Usuarios inter-

net (2007) 
Poboación 

(2007) 

���� China 350.433.000 437.480.000 673 3240 437.480.000 1.321.851.888 

���� Estados Unidos 268.000.000 219.400.000 13769 2218 205.327.000 301.139.947 

���� España 18.322.000 41.328.000 924 224 19.205.000 40.448.191 

���� Serra Leoa 24.000 113.200 11 2 10.000 6.144.562 

���� Romanía 4.391.000 13.354.000 698 623 4.940.000 22.276.056 

S29. Responda ás seguintes cuestións. 

� Cal é o medio de comunicación máis desenvolvido nos países da táboa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Que vantaxes ten cada un dos medios de comunicación e que inconvenientes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Que media de móbiles lle corresponde a cada cidadán dos países citados? 
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Os multimedios 

A subordinación dos medios de comunicación a poderosos grupos empresariais deu orixe 
aos multimedios, que se empregaron para lograr intereses económicos, políticos e socias 
alén da comunicación obxectiva. 

En resposta xorden as redes de información autodenominadas independentes, normal-
mente grupos sen fins lucrativos e baseados no voluntariado. 

Hai medios que son comprados ou creados ao servizo dos gobernantes. Por exemplo, 
Fujimoiri mercou os medios de comunicación para controlalos, ou o programa “Aló, Pre-
sidente”, en Venezuela. 

S30. O modelo español. Na seguinte listaxe hai grupos, empresas e medios de comu-
nicación independentes, e medios que forman parte dun grupo. Clasifíqueos. 

ZETA – PRISA - La Voz de Asturias – Indymedia – Planeta - Acceso Group – 
Recoletos - Sanchís Comunicación - Lobby Comunicación 

 

Grupos Empresas Independentes Fóra de lugar 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

� O modelo galego. Localice en internet a que grupo editorial pertencen. 

Galicia hoxe La Voz de Galicia La Región El Progreso Faro de Vigo 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

S31. Aínda que a liberdade de prensa está recollida nos dereitos básicos dos homes, 
non sempre se respectan. Un caso do que se fala moito é o das limitacións do 
uso de internet en certos países asiáticos. Lea este texto. 

 

"Hai un tema dando voltas nos últimos meses ao que non se ve moi presente nalgúns medios, as novas medi-
das de China para controlar todo o que se escribe en Internet. E é interesante, porque é a liberdade de expre-
sión e de acceso á información o que está en xogo, e non parece molestar ás grandes empresas de internet, 
que están a investir miles de millóns nese mercado. 
Entanto que Yahoo!, Google e MSN só parecen alleas ao tema, son estas as empresas que poñen ao dispor do 
goberno chinés os filtros que se necesitan para controlar o tránsito de información. Por exemplo, sacar da vista 
dos usuarios algunhas palabras ou frases prohibidas como "independencia", "Taiwan", "praza de Tiananmen" e 
"Dalai Lama" 
"Necesitamos regular mellor os servizos de noticias en internet, pola aparición de tantas noticias pouco sauda-
bles que confunden o público", declarou un portavoz da Oficina de Información." 

2005 [http://www.uberbin.net/archivos/opinion/china-y-el-control-de-internet.php] 
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� Cal é a idea principal do texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Segundo o autor, Yahoo, Google e MSN carecen de ética. Por que? Poden fa-
cer outra cousa? Que pasaría se se enfrontasen ao goberno? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Que tipo de palabras están prohibidas en China? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Que motivos alega o goberno chinés para as prohibir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Cos xogos olímpicos de 2008 en Pequín, saíron á luz moitas inxustizas do 
grande xigante asiático. Faga unha pequena lista das transgresións aos dereitos 
humanos que alí están a ter lugar. 
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S32. A análise de artigos de prensa é un reto que cómpre afrontar con perspectiva crí-
tica. A noticia non é o feito, senón o seu relato desde a perspectiva dunha per-
soa concreta, que en certa medida condiciona a nosa interpretación do sucedido. 
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� Analice a noticia anterior, seguindo o esquema seguinte. Ou tamén, nas páxinas 
dos xornais dixitais, escolla a mesma noticia en varios deles e analíceas parale-
lamente. 

���� Fonte: medio de comunicación, sección (nacional, internacional, local, economía, ...). 
���� Datación: lugar e día en que se publica a noticia. 
���� Autor: noticia de axencia ou redactor do xornal. 
���� Tipo de noticia: 

– Informativa: achega datos de xeito claro e preciso. 
– Crónica: explicación e análise dos acontecementos 
– Reportaxe: traballo monográfico e en detalle dalgún tema. 
– Artigo de opinión: visión do autor sobre un feito ou personaxe, entre os que se poden distinguir: editorial 

(opinión do periódico sobre un tema de actualidade), cartas ao director (escritas polos lectores) e entrevis-
ta (preguntas e respostas entre entrevistador e entrevistado). 

���� Localización no periódico: tamaño, lugar da páxina, acompañado de gráficos ou imaxes, gran titular. 
���� Noticia: 

– Titular ou frase do encabezamento 
– Sumario ou introdución breve. 
– Entrada (primeiro parágrafo): que?, quen?, cando?, onde?, como? 
– Corpo informativo: desenvolvemento da noticia. 

���� Contido: lugar onde se sitúa a narración, principais temas, importancia da noticia, elementos destacados (por 
insólitos, irónicos, personificacións, caricaturas, humorísticos...), actualidade, relevancia, interese humano, ... 

 

Trátase de contestar ás seguintes cuestións: 
 

Quen? Onde? 

Con quen? 
Que? 

Por que? 

Como? Noticia Cando? 
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A linguaxe da publicidade 

O anuncio publicitario constrúese como un texto en que conviven imaxes e palabras. As 
imaxes adoitan ser fotográficas (ou gráficos cos logotipos da marca) e os textos, que po-
den ser slogans ou lemas do anuncio, e textos argumentativos ou explicativos. Con eles 
preténdese captar a atención do lector (conmover ou emocionar) e logo intentar convencer. 

S33. Analice o anuncio (hai varios na imaxe; escolla un). 

 

���� Autor(es)  

���� Produto  

���� Slogan ou anuncio  

���� Resalta  

���� Fai desexar  

���� Vai dirixido a  

���� Opinión sobre o 
anuncio 
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S34. Mensaxe subliminar é un sinal deseñado para pasar por baixo dos límites nor-
mais de percepción. Non sempre é doado localizalos e analizalos a simple vista. 

� Vexan na aula estes anuncios. Analicen e comenten a información subliminar. 
– [http://es.youtube.com/watch?v=-2tjSU6nqqw&feature=related]. Historia da publi-

cidade subliminar. 

– [http://es.youtube.com/watch?v=_PZyMW8RdoQ&feature=related]. Anuncios. 

– [http://es.youtube.com/watch?v=Ux8ztxZII98]. Anuncios. 
– [http://es.youtube.com/watch?v=HipSovMR4ns&feature=related]. Animacións. 

A imaxe en movemento 

S35. A vida está chea de imaxes en movemento 

� "Imaxes mentais". Existe algunha semellanza entre estas dúas imaxes? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Ver na aula o vídeo Matamoro. Comente as sensacións que lle transmite, pri-
meiro por escrito logo oralmente para toda a clase 

[http://es.youtube.com/watch?v=HipSovMR4ns&feature=related] 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Traballar con algún fragmento do vídeo A imaxe en movemento de Manuel 
Valdivia Santiago. UNED, 96 minutos. ISBN: 84-362-3668-8. 
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3. Cuestionario de avaliación 

1. A mundialización é un fenómeno económico, político, social e cultural, iniciado na década 
dos noventa do século XX, e baseado en factores como... 

� As novas tecnoloxías da comunicación. 
� Grandes avances dos medios de transporte. 
� A liberdade de capitais e a existencia de multinacionais. 
� Todas as anteriores 

2. Os movementos antiglobalización... 

� Están en contra das consecuencias negativas da globalización. 
� Só están en contra da liberdade de capitais e da existencia de multinacionais. 
� Non existen. 
� Están en contra das novas tecnoloxías da comunicación. 

3. A economía mundial organízase arredor de tres rexións, nomeadamente: 

� Unión Europea, Rusia e Xapón. 
� Unión Europea, os Estados Unidos e Xapón. 
� Os Estados Unidos, Xapón e China. 
� Xapón, China e Rusia. 

4. Como se chama o organismo encargado de regular a estabilidade da economía internacio-
nal? 

� OMC. 
� FMI. 
� ONG. 
� BM. 

5. As empresas que controlan os mercados, o investimento e a tecnoloxía, e orientan as políti-
cas económicas internacionais en beneficio propio chámanse... 

� Módelicas. 
� Nacionais. 
� Transnacionais. 
� As tres respostas son correctas. 



 

Páxina 51 de 51 

 

6. A imprenta multiplicou a publicación de libros, e abriu e permitiu o acceso á cultura a todos 
os individuos. A súa difusión debémoslla a... 

� Newton. 
� Guttemberg. 
� Madame Curie. 
� Kepler. 

7. O comercio xusto... 

� ... é un intercambio desigual entre produtores e consumidores. 
� ... está controlado por grandes empresas nacionais, o que favorece o desenvol-

vemento. 

� ... baséase en pequenas explotacións familiares independentes ou cooperativas, 
nun intercambio equitativo entre produtores e consumidores. 

� ... favorece a falta de respecto polo medio, co que propicia a deforestación, a 
contaminación, a destrución... 

8. O encontro anual que realizan os membros do movemento por unha "globalización diferen-
te" chámase... 

� Foro Social Mundial. 
� Forum Filatélico. 
� Nacións Unidas. 
� Foro contra a globalización. 

9. Na publicidade hai, en ocasións, mensaxes ocultas que reciben o nome de... 

� Mensaxes iluminadas. 
� Mensaxes subliminares. 
� Mensaxes anuladoras. 
� Mensaxes legais. 

10. No terceiro mundo existe un grande número de persoas que non poden vivir no seu país por 
teren sido desprazadas polas guerras, fames, actitudes racistas ou xenófobas... Esta pobo-
ación recibe o nome de... 

� Emigrados. 
� Exiliados. 
� Poboación desprazada. 
� Poboación invasora. 


