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1. Secuencia de actividades e contidos 

1.1 Economía 

1.1.1 A actividade económica 

O ser humano desenvolve unha constante actividade para obter alimentos, vestidos e ou-
tras materias e instrumentos necesarios para subsistir. Con esta actividade transforma ta-
mén os produtos da natureza e incluso a natureza mesma.  

A actividade económica clasifícase en tres sectores, que van desde as fases extractivas 
ata as transformacións finais: 

� Sector primario: trata de conseguir os alimentos e outras materias primas. 

� Sector secundario: abrangue os traballos que transforman as materias procedentes do 
sector primario. Chámase tamén sector industrial. 

� Sector terciario: ou de servizos, que comprende o resto das actividades humanas.  

As variadas ocupacións humanas están relacionadas, de xeito que os mesmos materiais 
poden pasar polos tres sectores. Todas as actividades son, pois, necesarias e útiles. 

 

Complementariedade da actividade humana 
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1.1.2 Recursos naturais 

Podemos imaxinar a Terra como unha nave espacial que garda na súa despensa unha can-
tidade limitada de produtos que necesitamos para vivir. Son as materias primas ou recur-
sos, que precisamos diariamente para comer, beber, quentarnos, curarnos… 

Os recursos naturais poden ser de dous tipos 

� Renovables: pódense restituír conforme se van consumindo, porque se producen rapi-
damente. Son os recursos de natureza biolóxica: froitas, animais, madeira… 

� Non renovables: cando se acaban non se poden rexenerar, pois a súa formación é moi 
lenta. Son materiais de orixe xeolóxica, como os minerais, o carbón ou o petróleo. 

O aproveitamento destes materiais chámase explotación. Esta debe ser moderada, xa que 
se o consumo supera a formación do recurso se produce unha sobreexplotación e poden 
chegar a esgotarse as súas reservas.  

Na actualidade, coa industria e a explosión demográfica hai gran demanda e consumo 
de recursos. Córtanse masivamente os bosques, esgótanse os minerais, desécanse maris-
mas e zonas húmidas, e extermínanse especies de seres vivos por consideralos competido-
res, inservibles para a nosa especie ou por aproveitalos irracionalmente. 

Previsión de reservas mundiais.  

Anos de duración dalgúns recursos non renovables,  
de seguir o ritmo actual de consumo.  
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1.2 O sector primario 

O sector primario abrangue as actividades que tratan de conseguir alimentos e outras ma-
terias primas; é dicir, a agricultura, a silvicultura, a gandaría, a apicultura, a caza, a pesca, 
a acuicultura e a minaría. 

Ata hai pouco tempo, aínda hoxe en países pouco desenvolvidos, a agricultura consti-
tuía a riqueza fundamental dos pobos. Era a base da economía. Hoxe, o papel económico 
da agricultura non é tan fundamental, pero ten importancia notable como fonte de alimen-
tación humana, como subministradora de materias primas industriais e polo número de 
agricultores. 

A gandaría está moi unida á agricultura. A maior parte das rexións agrícolas son tamén 
gandeiras. Con todo, a extensión da gandaría é meirande ca a da agricultura. 

A actividade pesqueira é importante pola masa de proteínas que extrae do mar, polos 
procesos industriais que leva parellos e polo volume de emprego que xera. 

Así, a pesca mantén relacións intersectoriais con industrias auxiliares (construción na-
val, carburantes e equipamento pesqueiro) e con industrias complementarias (conserva-
ción, transformación e distribución do peixe), decisivas no sistema produtivo. 

En todo o mundo hai no subsolo grandes reservas de materias primas necesarias para o 
mantemento da industria, como ferro, cobre, bauxita ou estaño. Do subsolo obtéñense ta-
mén recursos enerxéticos necesarios á actividade industrial, como carbón ou petróleo. De 
aí a grande importancia da minaría. O coñecemento do subsolo revela a existencia de ro-
chas, minerais e fontes de enerxía, susceptibles de seren explotadas industrialmente. 

Sector primario 

Agricultura 

Gandaría 

Silvicultura 

Apicultura 

Caza 

Acuicultura 

Pesca 

Minaría 

1.2.1 A agricultura 

A agricultura é unha actividade económica importante. Nos países pouco desenvolvidos 
constitúe a única base da súa economía. Nos desenvolvidos é, xunto con outras áreas eco-
nómicas, un piar fundamental da súa riqueza.  

O espazo agrario é o territorio inserido no medio rural onde se desenvolven as activi-
dades agrícolas, gandeiras e forestais. A paisaxe agraria é o resultado da combinación de 
distintos factores: 

� Factores físicos.  

– Clima: os cultivos dependen das precipitacións e das temperaturas. 

– Relevo: inflúe pola altitude (cada 100 metros que ascendamos sobre o nivel do mar, 
a temperatura baixa 0,6º C); pola orientación (a ladeira de solaina é apta para culti-
vos, entanto que a umbría non é axeitada; a exposición a ventos húmidos ou ventos 
cálidos e secos altera os cultivos).  

– Augas: ríos, lagos e augas subterráneas favorecen ou impiden os cultivos. 
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– Solo: achega os nutrientes para os cultivos.  

– Vexetación: o humus ou materia orgánica (restos de plantas e animais) contribúe a 
fertilizar as terras para o cultivo. 

� Factores humanos. 

– Históricos: as actividades do sector primario xorden no neolítico e desde entón dei-
xaron pegadas no espazo agrario. 

– Demográficos: á medida que medra a poboación precísanse máis recursos e aumén-
tanse as terras de cultivo ou explotacións gandeiras. 

– Económicos e políticos: o aumento da demanda deriva nun incremento da poboa-
ción; os gobernos interveñen daquela na planificación da produción agraria. 

– Técnicos: buscan superar os factores físicos negativos. A mecanización moderna, os 
fertilizantes e a investigación tecnolóxica melloran a produción. 

Elementos dos espazos agrarios 

� Hábitat rural: é o conxunto de vivendas e as súas construcións adxectivas: alpendres, 
cortes, hórreo, pombal... Pode ser: 

– Concentrado: as casas agrúpanse arredor dun núcleo ou fonte de auga e a certa dis-
tancia dos campos de cultivo. Propio de zonas secas. 

– Disperso: as vivendas están espalladas polo espazo agrario. Propio de zonas húmi-
das. 

� Parcelas: son unidades básicas de cultivo. Pódense clasificar así: 

– Segundo a forma: regulares (xeométricas) ou irregulares (sen forma definida). 

– Segundo o tamaño: grandes (latifundios, máis de 100 hectáreas) e pequenas (mini-
fundios, menos de 30 hectáreas). 

– Segundo os límites: campos abertos, sen límites físicos, propios de zonas de secaño, 
e os campos pechados, rodeados dunha cerca, un valado ou unha sebe, propio de te-
rras húmidas. 

– Segundo os cultivos: policultivo (diversos cultivos) e monocultivo (un só cultivo). 

– Segundo a produtividade: cultivo intensivo (alta produtividade) e cultivo extensivo 
(grandes extensións con baixa produtividade). 

– Segundo a propiedade: privada, se pertence a un individuo ou empresa; colectiva, a 
un grupo de individuos; e pública, a algunha institución, como o Estado. 

Sistemas agrícolas 

� De consumo ou subsistencia: os agricultores producen soamente os alimentos necesa-
rios para manteren a súa familia. Os rendementos son baixos. O número de persoas 
empregadas é elevado respecto á superficie cultivada. Utilízanse técnicas tradicionais. 

� Comercial ou de troco: prodúcese en gran cantidade para exportar. Fanse grandes in-
vestimentos nas explotacións. Utilízanse técnicas modernas. Rendementos moi altos. 
Número de persoas empregadas con respecto á superficie cultivada, baixo. 
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Apeiros tradicionais 

Eixada, aixada, legón Sacho, picaraña, raño 

 

Sistemas agrícolas dos países subdesenvolvidos 

� Agricultura itinerante do lume. Consiste en abater e queimar a vexetación inicial para 
poder plantar a especie desexada. As cinzas producen unha fertilidade inicial, pero en 
poucos anos esta descende moito e os labregos vense obrigados a repetir o ciclo noutra 
zona. Sucesión cronolóxica deste sistema: 

Clareo → incendio → cultivo → abandono 

O sistema de agricultura itinerante está deforestando grandes zonas de bosque tropical. 
A achega química nesta agricultura é case nula, a tecnificación é moi escasa e os ren-
dementos moi baixos.  

� Agricultura intensiva de regadío. Con abundante man de obra e irrigación intensiva 
increméntanse as producións ata conseguir dúas ou tres colleitas (case sempre de 
arroz), ao ano. É un modelo agrícola moi pouco tecnificado. 

� Agricultura de monocultivo. A actividade agraria dedícase á produción masiva de 
poucos produtos: café, cana de azucre, algodón, café ou bananas. É unha agricultura 
especializada para produtos de exportación. Predomina en América latina e zonas de 
África central. Os sistemas de cultivo e a produción están controlados polos países do 
Primeiro Mundo, que demandan estes produtos exclusivos das zonas climáticas cálidas.  

Sistemas agrícolas dos países desenvolvidos 

� Agricultura comercial intensiva. Dotada de técnicas avanzadas e elevados investi-
mentos, obtén produtos de calidade para o esixente mercado dos países ricos. Practícase 
en zonas con pouca terra cultivable e con alta densidade de poboación. En explotacións 
familiares ou de pequenas empresas obtéñense produtos agrícolas e gandeiros perece-
doiros: leite, carne ou os relacionados coa horticultura e a avicultura. Son explotacións 
agrarias intensivas de alta rendibilidade.  

� Agricultura comercial extensiva. Cultívanse grandes extensións de terreo, dedicados 
case sempre á produción de cereais. Para abaratar custos, reducir man de obra e obter 
altos rendementos, os labores agrícolas están moi mecanizados. Produtividade por hec-
tárea, baixa. Pero en conxunto é moi rendible porque se exporta gran parte do produto. 
As explotacións son de potentes empresas agrarias. 
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Os cereais na dieta humana 

    

O nivel de consumo de cereais na dieta indica o grao de desenvolvemento dun país.  
O menor consumo supón dieta máis variada, máis rica en elementos nutritivos. 

1.2.2 A gandaría 

Actividade económica agraria baseada na cría de animais para obter alimentos: carne, lei-
te, ovos, ou materias primas: la e coiro. Os animais proporcionan forza para o traballo. 

O gando vacún é o de maior importancia económica en todo o mundo; seguen o de la, o 
porcino, o cabalar e as explotacións avícolas. Os principais produtos gandeiros son: leite e 
derivados, carne, graxas, ovos, las, pelicas e coiros.  

A gandaría, unha das actividades económicas máis antigas, incrementouse nas últimas 
décadas a causa do desprazamento das actividades agrícolas: moitas terras de cultivo dedí-
canse agora a pasto; aproximadamente o 38% da produción mundial de cereais, especial-
mente millo, cebada, sorgo e avea, úsase na mantenza de animais. 

A demanda actual de carne nos países ricos xa non pode ser satisfeita cos sistemas tra-
dicionais de produción que integraban agricultura e gandaría. Hoxe a produción gandeira, 
nomeadamente de carne, desenvólvese en modernas instalacións industriais. 

Explotacións gandeiras segundo a produción 

� Gandaría intensiva estabulada. Animais que se crían en granxas ou en explotacións 
pechadas e se alimentan con pensos compostos. Dedícanse á produción intensiva de 
carne e leite, no menor tempo posible. Requiren investimentos importantes nas instala-
cións, na tecnoloxía e nos pensos. 

� Gandaría extensiva. Animais que se crían en grandes extensións de terreo e se alimen-
tan fundamentalmente de pastos naturais, producidos de acordo co ritmo natural das es-
tacións do ano. Deles obtense carne, leite, coiro e la. Dentro dela pódese incluír a gan-
daría sustentable, aquela que non prexudica o medio natural. 

� Gandaría nómade. Desenvólvese nas estepas. O gando desprázase arreo na procura de 
pastos.  

� Explotacións gandeiras mixtas. Granxas vacúas modernas onde se seleccionan as ra-
zas para producir carne e leite. 
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1.2.3 Recursos forestais 

As árbores son un elemento fundamental das paisaxes agrarias. As coníferas medran nas 
rexións de climas máis duros: na taiga, nas altas montañas e nas zonas semidesérticas. As 
anxiospermas esténdense polo resto do mundo.  

Desde sempre, as persoas aproveitaron as árbores: madeira como combustible ou para 
construír vivendas, mobles, apeiros… e froitos para alimentarse. Nos bosques fríos boreais 
e nas selvas ecuatoriais está a maior cantidade de árbores madeireiras: eucalipto, piñeiro, 
castiñeiro, nogueira, bidueiro, faia, abeto, ébano, caoba, cedro… 

Desde hai décadas estanse cortando bosques extensos para aproveitar a madeira indus-
trialmente ou para implantar cultivos de cereais e explotacións gandeiras. Esta deforesta-
ción, moi intensa nas zonas frías e nas tropicais, desencadea graves prexuízos ecolóxicos.  

Silvicultura 

A silvicultura é a explotación sistemática dos recursos forestais que se practica nalgunhas 
zonas do planeta. Da silvicultura obtense madeira, cortiza e celulosa, o que ten propiciado, 
en moitos casos, a desaparición das árbores autóctonas que son substituídas por especies 
de rápido crecemento; no caso galego, eucaliptos e piñeiros por carballos ou castiñeiros. 

 

Mapa forestal mundial 

 

 

Actividades propostas 

S1. Traballar. 

� Para que desenvolvemos as persoas como colectivo unha actividade constante? 

� Como se clasifica a actividade económica humana? 

� Identifique na ilustración das rodas dentadas cada unha das actividades e o sec-
tor correspondente.  
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S2. Emparelle os termos da primeira liña cos da segunda: 

� Primario. Secundario. Terciario. 

� Transformación. Extracción. Servizos. 

S3. Como poden ser os recursos? Cando se esgotan os recursos naturais? 

S4. Sector primario. 

� Que subministra o sector primario? A que outro sector? Para que? 

� Que actividades produtivas pertencen ao sector primario? 

� Por que son importantes e necesarias as actividades do sector primario? 

S5. Espazos agrarios. 

� Clasifique os factores que interveñen na formación dos espazos agrarios.  

� Esquema dos sistemas agrícolas atendendo ao desenvolvemento dos países. 

S6. Produción de cereais. Observe a táboa e sitúe no mapa os países reflectidos. 

Produción /1000 toneladas) % mundial 
 

1979-81 1989-91 1999-01 2003 2004 1979-81 1989-91 1999-01 2003 2004 

Bangladesh 20.983 27.987 37.960 40.876 41.044 1.33 1.47 1.82 1.96 1.81 

Bolivia 663 845 1.221 1.486 1.341 0.04 0.04 0.06 0.07 0.06 

Brasil 30.805 37.702 50.148 67.453 63.812 1.96 1.98 2.41 3.23 2.81 

Burkina Faso 1.166 1.975 2.698 3.564 2.902 0.07 0.10 0.13 0.17 0.13 

China 286.488 390.171 420.308 376.123 413.166 18.21 20.49 20.16 18.03 18.20 

Colombia 3.339 4.090 3.668 4.062 4.409 0.21 0.21 0.18 0.19 0.19 

Francia 46.078 57.683 63.426 54.940 70.534 2.93 3.03 3.04 2.63 3.11 

India 138.182 195.478 238.012 233.406 232.360 8.78 10.27 11.42 11.19 10.23 

Romanía 18.109 18.286 15.479 12.962 24.314 1.15 0.96 0.74 0.62 1.07 

Senegal 850 996 1.040 1.452 1.085 0.05 0.05 0.05 0.07 0.05 

E. Árabes 1 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

España 14.709 19.306 20.198 21.412 24.747      

MUNDO 1.573.227 1.903.961 2.084.615 2.085.774 2.270.360 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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� Da táboa desapareceron as porcentaxes da produción española respecto da 
mundial. Calcúleas. 

1979-1981 (exemplo) 1989-1991 1999-2001 2003 2004 

 

 

 

     

S7. Calcule a cantidade media de quilos de cereais, no ano 2004, dos países da se-
guinte táboa. Cal é a media mundial? 

 Burkina Faso Colombia España EEUU Mundo 

���� Poboación 2004 13.925.313 42.954.279 40.341.462 295.734.134 6400 millóns 

 

Colombia (exemplo) 

���� Poboación: 42.954.279 
Produción cereais: 4.409 miles Tm (1 Tm = 1000 kg)  

���� Cantidade diaria de cereais que lle corresponde de 
media a cada colombiano en 2004? (1 Kg = 1000 g) 

 

 

� Á vista dos resultados obtidos na actividade anterior, compare o gran do que 
dispón un estadounidense e un colombiano. É un reparto equitativo? 

� A que países lles corresponde a maior porcentaxe de cereais, aos europeos ou 
aos norteamericanos? Ten algunha relación coas técnicas de cultivo? 

� En que continente están os maiores produtores? 

S8. Gandaría. 

� Con que está relacionada a gandaría? 

� Por que se incrementa a actividade gandeira nas últimas décadas? 

� En que se emprega o 38 % da produción mundial de cereais? 

S9. Clasifique as explotacións gandeiras segundo a produción. 

S10. Recursos forestais. 

� Que aproveitamos das árbores os humanos? 

� Onde aumenta máis a desforestacción? 

� Que consecuencias derivan da deforestación masiva? 

� Que é a silvicultura? 
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1.2.4 A agricultura en Galicia 

O clima de Galicia é favorable ao desenvolvemento da agricultura e da gandaría, aínda 
que hai grandes diferenzas entre unhas comarcas e outras, determinadas principalmente 
polo relevo. A temperatura e a humidade son os elementos meteorolóxicos que máis inflú-
en, pero hai un factor climático desfavorable, a miúdo subestimado, a sequidade estival, 
moi acusada en case todo o país.  

Os solos son predominantemente areosos, o que facilita a labra e a drenaxe. Estes solos 
reteñen escasamente a humidade, xa que a auga se filtra axiña a través deles, arrastrando 
boa parte dos fertilizantes. Con todo, o alto contido de materia orgánica contrarresta en 
gran medida estes efectos negativos. 

A excesiva acidez, o complicado relevo, a pouca profundidade do chan laborable e a 
escasa capacidade do campo son tamén factores desfavorables. 

A clase e fertilidade dos solos depende en boa parte de aspectos relacionados co clima. 
Os principais son:  

� Infiltración da auga e evaporación: a gran permeabilidade do solo galego fai que os 
terreos e as plantas necesiten regas adicionais cando a chuvia é escasa, xeralmente no 
verán. 

� Lavado interno de substancias nutritivas: as chuvias invernais someten os chans a un 
intenso lavado que arrastra moitas substancias nutritivas (nitratos, potasio, calcio…) 
que produce acidez no terreo. Para contrarrestar esta acidez engádense ás terras subs-
tancias nitroxenadas e cal. 

� Erosión: ten en Galicia pouca importancia, grazas á cuberta vexetal que protexe o solo 
e ás suaves pendentes do relevo. 

Infiltración da auga e evaporación.  

 

 

Tipos de agricultura 

Polo grao de dedicación, podemos considerar tres tipos de agricultura: 

� De dedicación exclusiva: os agricultores dedícanse unicamente ao traballo do campo. 

� Con complementos: os agricultores teñen a agricultura como actividade principal e 
conseguen ingresos adicionais traballando noutras actividades. 

� Como actividade complementaria: os agricultores teñen a agricultura como activida-
de secundaria, conseguen co seu traballo no campo alimentos para o consumo familiar. 
Dáse en zonas próximas aos núcleos urbanos. 
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Zonas de cultivo 

Tendo en conta a altitude, en Galicia existen dúas zonas de cultivo: 

� Zona baixa (nivel do mar –200 metros–). Abrangue a zona costeira e as ribeiras dal-
gúns ríos. Cultívase principalmente millo, hortalizas, legumes, patacas, froitas e vides.  

� Zona alta (de 200 m a 600 m). Cultívanse patacas, centeo, trigo, millo… 

  

Ocupación da superficie agrícola Superficie ocupada polos principais cultivos 

 

A gandaría 

Tendo en conta o relevo, a gandaría galega agrúpase en catro zonas: 

� Litoral ou baixa: caracterizada polas poucas cabezas de gando maior. Pero pola densi-
dade de poboación o número de reses por km2 é moi elevado. Abundan as aves de cu-
rral, os coellos e as pombas. 

� De montaña media: con maior número de reses maiores. É a zona máis extensa de Ga-
licia e a considerada máis gandeira. Ten prados naturais, pastos e arboredo. 

� De montaña árida: pequenos rabaños de gando cabalar, de la e cabrún, que aproveitan 
os pastos dos montes. Hai menos gando vacún.  

� Inculta e do cimbro: non existe gandaría. Cando desaparecen as neves, quedan lugares 
de pasto para gando vacún e de la.  

En Galicia hai dous tipos de explotacións gandeiras:  

� Granxas pequenas familiares, de carácter mixto, xa que a gandaría está moi ligada á 
agricultura. Poucas cabezas por explotación. A produción consómese familiarmente.  

� Granxas de maior tamaño, con mellores condicións alimentarias e de estabulación, ra-
zas seleccionadas e maior rendemento: en carne, en leite e en ovos. As explotacións te-
ñen máis cabezas de gando e a produción véndese.  

Silvicultura 

O terreo forestal ocupa a maior extensión de Galicia e alterna con terra de labor e herbal. 
Os bosques de especies nobres, como carballos, castiñeiros, nogueiras, freixos, faias… 
ocupaban gran parte do monte galego. Na actualidade predominan os piñeiros e os euca-
liptos de repoboación. 
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Pero sendo Galicia a primeira zona produtora de madeira de España, aprovéitase moi pou-
co. Case a metade da madeira producida en montes galegos sae de Galicia sen transforma-
ción. Ademais, case o 50% da produción madeireira destínase á industria da celulosa.  

 

 

A paisaxe forestal 

Ata hai poucos anos a paisaxe 
forestal galega estaba formada 
por carballeiras, soutos, noguei-
rais, freixais e faiais. Estas árbo-
res de folla caduca, propias do 
clima oceánico, favorecen a for-

mación de solos de boa calidade e 
as súas madeiras son moi valora-

das. 

Siluetas de árbores de Galicia 
Follas de árbores autócto-
nas galegas: nogueira, car-

ballo e castiñeiro 

Os montes veciñais 

Desde antigo existe en Galicia unha forma de propiedade colectiva: os montes en man co-
mún, unha institución consuetudinaria que explota comunitaria e directamente a terra. Os 
montes veciñais pertencen aos veciños de parroquias, lugares ou aldeas. Dáse tamén pro-
piedade colectiva en augas e pasteiros. 

Mapa forestal de Galicia  
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Cruz Gallástegui Unamuno (1891-1960) 

Especializouse en estudos de xardinaría e arboricultura froiteira en Limoges (Francia) e de enxeñaría agrónoma 
na Escola Superior de Agricultura de Hohenheim (Alemaña). Tamén estudou nas universidades de Harvard e 
Conell (EE UU). 
Grazas á súa preparación e experiencia agroforestal, creou no ano 1921 a Misión Biolóxica da Galicia para in-
vestigar os cultivos do millo. Este centro empezou a funcionar en Santiago de Compostela; en 1928 pasou a 
ocupar o pazo de Salcedo (Pontevedra). 
Cruz Gallástegui publicou moitos traballos de investigación en revistas científicas profesionais, españolas e es-
tranxeiras, sobre millos, patacas e problemas do campo. 
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 O labrego tan só é unha cousa  
que case non repousa. 
Da sementeira á seitura  
pasando pola cava,  
a súa vida é moi dura 

e moi escrava.  
Sempre trafegando, 

arando, 
sachando,  
mallando, 
gadañando, 

percurando o gando. 
Sempre a mirar para o ceo 
con medo e con receo. 

Sempre a sementar ilusión, 
poñendo na semente o corazón, 

para colleitar pobreza  
e mais tristura. 

Dille ao labrego da beleza 
da campía, 

da súa fermosura 
e poesía. 

Dirache que si,  
que a beleza para ti. 

 
Manuel María. Versos para cantar en feiras e romaxes. 
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Actividades propostas 

S11. Agricultura: 

� Faga un esquema coas características físicas do agro galego. 

� De que depende a fertilidade dos solos galegos? 

� Clasifique a agricultura galega segundo o grao de dedicación. 

� Zonas de cultivo segundo a altitude. 

S12. Gandaría e silvicultura: 

� Esquema das zonas gandeiras. 

� Que tipos de explotación gandeira existen en Galicia? 

� Como se aproveita a riqueza forestal de Galicia? 

� Que porcentaxe de madeira galega non sofre transformación en Galicia? 

S13. Montes veciñais: 

� Que institucións comunitarias perduran en Galicia? 

� En que zona forestal se atopa a súa comarca? 
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S14. Localice na sopa de letras dez produtos obtidos da silvicultura. 

M C A R C T U L I C 

K A V C O D S A O H 

L Z D B R A J T L I 

C A N E T D L E P C 

A Ñ S A I E E X L L 

O P P R Z R Ñ G M E 

B O A S A A A P T B 

A J P K L P O I E E 

S S E D F T Y U C D 

C E L U L O S A A X 

 

1.2.5 A pesca 

A pesca é a actividade de captura e extracción dos recursos que o mar ofrece: peixes, crus-
táceos e moluscos. Podemos distinguir entre pesca fluvial, que se desenvolve nos ríos, e 
pesca mariña, que ten lugar nos mares e océanos. 

Condicións xeográficas e biolóxicas 

A existencia de peixes nos mares depende de certas condicións xeográficas, especialmente 
das topográficas e das climáticas. As máis propicias son: 

� Zócolos continentais con menos de 200 metros de profundidade, que rodean as costas.  

� Costas recortadas e grandes plataformas litorais. 

� Capas acuáticas temperadas polo sol e de salinidade apropiada, que favorecen o desen-
volvemento do fitoplancto, base alimenticia dos peixes.  

� Zonas de contacto entre correntes mariñas cálidas e frías. 

� Afloramentos de augas profundas que arrastran nutrientes depositados nos fondos.  

� Nas zonas de augas frías e baixa salinidade dos mares abunda o plancto, polo que hai 
numerosas especies.  

Zonas pesqueiras 

Non todas as zonas dos mares e océanos son ricas en recursos pesqueiros. A pesca concén-
trase en diversos lugares do planeta, coñecidos como caladoiros. Estas zonas son: 

� As plataformas continentais.  

� As zonas de contacto das correntes mariñas frías e cálidas. 

� As zonas litorais ou costeiras. 

Ademais, desde o punto de vista pesqueiro, débese ter en conta a temperatura dos mares:  

� Mares mornos: a pesca extraída neles é a primeira do mundo. Só o Atlántico norte 
produce máis da cuarta parte do volume total mundial. Sardiñas, bacallaus, bonitos, 
pescadas e arenques son as especies máis capturadas.  
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� Mares quentes: ata hai pouco a pesca tiña escasa importancia. Actualmente adquiriu 
gran desenvolvemento, grazas á aplicación de novas técnicas. A maior parte da produ-
ción transfórmase en fariña de peixe. Nestes mares hai bonitos, pescadas e bocareos. 

� Mares fríos: destaca a caza ou pesca de baleas. Foron tan acurralados estes mamíferos 
que hoxe están en perigo de desaparición. 

As especies migrantes, como sardiñas, xurelos, xardas e bocareos desprázanse en grandes bancos superficiais 

  
 

Xurelo ou chicharro Bocarte ou bocareo Rabada ou peixe sapo 

Caladoiros mundiais 

� Atlántico norte europeo. Esténdese desde o mar Cantábrico ata o mar Branco. É unha 
zona pouco profunda e de fondo areoso. Especies capturadas: bacallau, arenque, pesca-
da, bonito e sardiña. Augas mornas. 

� Atlántico norteamericano. Comprende desde a península do Labrador ata o cabo Hat-
teras. Nesta zona pescan grandes flotas da Europa occidental bacallau, xarda, pescada e 
fletán negro. Augas mornas. 

� Asia oriental. Os peixes abundan nas costas de Corea, illas Curiles e Sajalín, sobre to-
do arenques, pescadas, bacallaus e atúns. Augas mornas.  

� Mares dos Polos: baleas, focas e morsas son as especies máis capturadas. A importan-
cia pesqueira destes animais descendeu moito, pois empezan a escasear.  

� Mares tropicais: as grandes profundidades, a escaseza de plancto e as altas temperatu-
ras das augas fan estas zonas pouco rendibles en pesca. Nalgunhas zonas abundan boni-
tos, pescadas e bocareos. Destes mares extráense esponxas, perlas e corais.  

 

Mapa de distribución pesqueira: zonas e especies 
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Tipos de pesca 

As campañas pesqueiras determinan tres tipos fundamentais de pesca: 

� De grande altura. As campañas duran varios meses. Grandes flotas formadas por pes-
queiros conxeladores capturan e conxelan o peixe, os buques-factoría transforman parte 
da pesca en subprodutos, como fariña de peixe.  

� De altura. As campañas duran varios días ou semanas. Os barcos adoitan ir en parellas 
a caladoiros non moi afastados das costas de orixe. Captúranse especies de fondo: con-
gro, rodaballo, pescada, linguado…  

� De baixura ou costeira. Pequenas embarcacións preto da costa unhas horas ao día.  

 

O bote de pesca 

 

A actividade pesqueira 

Esta actividade é moi importante para a economía alimentaria. Os recursos bióticos do 
mar son a despensa de moitos países, son unha fonte cuantiosa de alimentos. Cando non 
hai caladoiros importantes nas plataformas continentais propias, os países tradicionalmen-
te pesqueiros vense obrigados a pescar en caladoiros afastados. 

O desenvolvemento técnico incide no equipamento dos barcos, na modernización das 
flotas, na preparación das tripulacións e na investigación para coñecer mellor os recursos 
mariños.  

O esforzo pesqueiro é o número de xornadas e horas de actividade pesqueira e o ren-
demento das capturas. Este esforzo varía en función dos mercados interiores e exteriores.  

As 200 millas 

Desde 1976 a Comunidade Económica Europea (hoxe Unión Europea) acordou que as au-
gas xurisdicionais dos países membros eran as comprendidas desde a costa ata as 200 mi-
llas mar a dentro. 

Evolución do sector pesqueiro 

A extensión das zonas económicas exclusivas acabou coa explotación sen control dos ca-
ladoiros e dos bancos naturais nas plataformas pesqueiras alleas.  

O problema non afecta só a explotación da pesca, senón o petróleo e outros minerais do 
fondo do mar. 
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Para racionalizar os recursos, moitos países cerran os seus caladoiros ás flotas estranxeiras 
ou, cando menos, intentan reducir o esforzo pesqueiro dos outros países que traballan no 
seu perímetro, mediante:  

� Licenzas: permisos asinados mediante convenios bilaterais ou multinacionais para tra-
ballar en determinados caladoiros.  

� Cotas: límites de embarcacións e de captura de especies. Os organismos internacionais 
impoñen cotas de capturas por especies aos barcos, limitan o número destes e obrigan a 
empregar artes de pesca autorizadas.  

Acuicultura ou piscicultura 

Acuicultura é o cultivo controlado de especies animais e vexetais acuáticas (augas doces 
ou salgadas) en viveiros. Destacan especies como a troita, o salmón, a robaliza, o rodaba-
llo, a dourada, as ostras e os mexillóns. Nas costas galegas estes moluscos son cultivados 
nas bateas. 

A pesca de auga doce 

Esta modalidade practícase en encoros, lagos e ríos. As zonas de pesca fluvial máis impor-
tantes do mundo localízanse nos cursos dos ríos que desembocan no Pacífico norte, nos rí-
os de Norteamérica e de Asia. O peixe capturado en maior proporción é o salmón, a tercei-
ra especie en importancia comercial do mundo, despois do bacallau e do arenque.  

  

Pesqueira ou pesco 

Nos ríos dalgunhas comarcas constrúense pesqueiras para 
capturar lampreas 

Biturón 

Rede de forma cónica entre as paredes da pesqueira 
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En Galicia chámase mariñeiro o home do mar que traballa coas redes, e pescador o que soamente manexa li-
ñós; aínda que hoxe, segundo Calo Lourido, estase a perder o matiz que diferenciaba ambas as palabras. 
Os patróns dos barcos de baixura coñecen as zonas da nosa plataforma continental nas que abundan os pei-
xes, é dicir, as postas. Para isto sérvense, amais da observación diaria e da memoria, dos chamados derrotei-
ros, rudimentarias cartas mariñas nas que se sinalan as diversas postas. Cada posta queda delimitada no vérti-
ce dun ángulo; os seus lados precisan dous puntos (marcas) de referencia en terra. 
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Actividades propostas 

S15. Pesca: 

� Que é a pesca? 

� De que depende a existencia de pesca nos mares? 

� Cales son as condicións máis favorables para os peixes? 

S16. Zonas pesqueiras: 

� Esquematice as zonas pesqueiras ou caladoiros. 

� Clasifique os mares pola temperatura, desde o punto de vista pesqueiro. 

� Distribúa en esquema os caladoiros mundiais. 

� Tipos de pesca. 

S17. Actividade pesqueira: 

� Por que son importantes os produtos mariños? 

� Que é o esforzo pesqueiro? 

� Cantas millas teñen as augas comerciais dos países da Unión Europea? 

S18. Pesca e intereses: 

� Que intereses económicos hai na fixación das 200 millas? 

� Como racionalizan moitos países os seus recursos pesqueiros? 

� Que é a acuicultura ou piscicultura? 

 

1.2.6 A pesca en Galicia 

Condicións xeográficas 

Galicia é a primeira zona pesqueira española, polo volume de pesca que anualmente de-
sembarca, polo número de barcos e polo número de persoas ocupadas no sector. As condi-
cións xeográfico-biolóxicas que propician o desenvolvemento pesqueiro en Galicia son: 

� A situación na zona pesqueira máis rica do mundo, o Atlántico norte. 

� A gran lonxitude das súas recortadas costas.  

� A riqueza das rías, lugar ideal para o crecemento de moitas especies. 

� A abundancia de plancto. 

� A influencia beneficiosa das correntes mariñas. 

A costa galega, como a do resto atlántico da península Ibérica, está baixo a influencia do 
gran xiro anticiclónico do Atlántico norte, concretamente na rama descendente que forma 
a corrente noratlántica e logo a de Canarias.  
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No verán nótase moito o efecto beneficioso porque produce un afloramento das augas pro-
fundas en toda a costa, e penetra nas rías. Esta auga que aflora desde 100 ou 200 m de pro-
fundidade, máis fría e cunha concentración tres veces superior ao normal de sales nutrien-
tes, produce unha riqueza excepcional nas rías. 

A plataforma continental galega é moi estreita, negativa para a produtividade pesqueira. 
Con todo, a amplitude das rías e as condicións excepcionais para o desenvolvemento da 
pesca determinan a abundancia e variedade de especies.  

Caladoiros da costa galega  

 

 
 

 

Algúns bancos e caladoiros onde traballan os pesqueiros galegos 
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Algunhas artes de peca 

   

Volanta.  
Arte usada para capturar pescada, ollo-

mol,... 

Corricán.  
Utilízase para a pesca de bonito 

Xeito.  
Para a pesca de sardiña, bocareo, etc. 
Cálase suspendido de boias para que os 

peixes enmallen 

 
 

  

 

Traíña ou cerco de xareta.  
Os barcos que as utilizan chámanse 

traiñeiras 

Medio mundo.  
Desde botes, gamelas ou chalanas em-
préganse para capturar xurelos, panchos, 

crustáceos ... 

Parella.  
Para pescar especies de fondo: pescada, 

rodaballo, congro, linguado... 

 

O marisqueo 

O marisqueo ou extracción de marisco ocupa milleiros de persoas case todo o ano. O sec-
tor do marisqueo a pé, co 95% de mulleres, é a forma máis sinxela e artesanal de pescar. 

Estes son algúns dos problemas do sector: 

� Excesivo número de mariscadores e mariscadoras. 

� Incumprimento das vedas. 

� Eivas da lexislación para regular o emprego racional dos procedementos de extracción. 

� Progresiva contaminación das augas. 

� Extraccións masivas e incontroladas. 

� Inaxeitados sistemas de comercialización.  

Algunhas especies non son capturadas nas rías nin nas costas galegas, senón en caladoiros 
afastados, como a lagosta, a pota, a lura e o choco, que xa veñen conxelados desde os ban-
cos das illas Canarias, do mar Céltico ou de Terra Nova.  

Algúns mariscos son máis apreciados noutros países que aquí, de aí a súa relativa 
abundancia por non estaren sometidos a continuas extraccións. Tal é o caso do carneiro e 
do ourizo.  
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Nasas. Artes de marisqueo utilizadas para cap-
turar lagostas e nécoras. Tamén para algúns 

peixes: anguías, congros e mariolas. 
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Xosé A. Cornide Saavedra (1734 – 1803) 

Ilustrado galego. Estudou Humanidades na universidade de Santiago. Foi un dos fundadores da Sociedade 
Económica de Santiago, realizou investigacións históricas e escribiu obras xeográficas, libros de viaxes, trata-
dos e informes. 
A súa obra máis importante é Ensayo para una historia de los peces y otras producciones marítimas de las cos-
tas de Galicia. Algúns dos contidos: montepío dos mariñeiros, descrición da costa galega, especies de peixes e 
de cetáceos, métodos de pesca, redes e aparellos que se empregaban na época. 
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Comercialización do peixe 
O peixe desembarcado nos portos galegos, logo de clasificado por especies, tamaños e calidades, véndese en 
lotes nas lonxas polo sistema de poxa á baixa. 
A poxa á baixa é un mecanismo de formación de prezos baseado na lei da oferta e da demanda. Pártese duns 
prezos iniciais máximos que van minguando ata que algún comprador asistente avisa de que quere o lote.  
Este sistema de poxa beneficia aos compradores, pois o mariñeiro non sabe canto lle van pagar polo produto. 
Se hai moito peixe, os prezos baixan; se hai pouco, soben. 

 

1.2.7 A minaría en Galicia 

Galicia ten grandes reservas de ferro, chumbo, magnesita, titanio e tamén granate, unha 
pedra semipreciosa. Mención especial merecen as explotacións de rochas: granitos, arxilas 
e lousas.  

O granito é a rocha predominante en Galicia. Desde sempre, explotáronse os depósitos 
de granito mediante canteiras. É unha rocha dura, pero sofre procesos de meteorización e 
disgréganse os minerais que a compoñen. Así, o seixo acumúlase en areas nas praias. A 
mica orixina as arxilas. O feldespato forma caolíns.  

As arxilas foron extraídas desde antigo nas barreiras. Con elas fanse tellas ou ladrillos, 
que se cocen nas telleiras.  

Outra rocha abundante, na Galicia oriental, é a lousa, gris ou moura, orixinada pola 
transformación das arxilas. A explotación da lousa ten importancia económica, pois extrá-
ense milleiros de toneladas, que se exportan na maior parte.  

Non obstante, esta abundancia de materia prima non se transforma industrialmente en 
Galicia, senón que se exporta maioritariamente, sen sufrir transformación. Tal ocorre co 
wolfram, co zinc, co cobre, co seixo e co estaño. 
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Actividades propostas 

S19. Pesca en Galicia: 

� Defina Galicia desde o punto de vista pesqueiro. 

� Por que Galicia é a primeira zona pesqueira española? 

� Esquematice as condicións xeográfico-biolóxicas das augas mariñas galegas. 

� Por que o afloramento favorece a fauna mariña? 

S20. Pesca e marisqueo: 

� En que caladoiros traballan os pesqueiros galegos? 

� A que chamamos marisqueo? 

� Como é a actividade de marisqueo? 

S21. Minaría: 

� De que minerais ten Galicia grandes reservas? 

� Que rochas se exportan en cantidade desde Galicia? 

� Cal é a rocha máis abundante de Galicia? 

S22. Relacione cada palabra coa súa definición, colocando cada letra na cuadrícula 
adecuada. 
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Letra Termo  Letra Definición 

A ���� Lonxa    Lugares apropiados onde as capturas son máis abundantes. 

B ���� Pesca de altura    Embarcar materiais para o seu transporte marítimo. 

C ���� Grande altura    Explotación excesiva dos recursos pesqueiros. 

D ���� Pesca artesanal   Pesca das flotas de pesqueiros conxeladores e buques factoría. 

E ���� Flota pesqueira   Pesca con barcos en parella. 

F ���� Fretar   Pesca realizada só coa forza humana e aparellos antigos. 

G ���� Batea   Instalación para a reprodución e comercialización de peixes. 

H ���� Caladoiro   Organismos animais e vexetais que alimentan os peixes. 

I ���� Sobrepesca   Criadeiro de mexillóns, vieiras, propio das rías baixas galegas. 

K ���� Augas xurisdicionais   Espazo onde se vende e merca o peixe. 

L ���� Plataforma continental   Conxunto de barcos de pesca dunha compañía ou país. 

M ���� Pesca de baixura   Pesca realizada con barcos pequenos,redes, sedelas na costa. 

N ���� Piscifactoría   Augas costeiras dun estado sobre as que exerce o control. 

O ���� Plancto   Zona mariña que bordea os continentes. 
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1.3 O sector secundario 

O sector secundario abrangue as actividades destinadas á elaboración de produtos de con-
sumo, tras a transformación das materias primas. Entre as súas actividades destacan a pro-
dución enerxética, a construción e a industria. 

Nestas actividades o produto destinado ao consumo obtense nun proceso de transforma-
ción das materias primas (abastecidas pola minaría, agricultura, gandaría, pesca e activi-
dades forestais) para a obtención de produtos semielaborados ou elaborados. 

1.3.1 Materias primas e fontes de enerxía 

Materias primas 

No proceso industrial, para elaborar un produto, precísanse materias primas para a súa 
transformación. 

� Vexetais: liño, algodón, caucho, madeira, cortiza, resina... 

� Animais: da gandaría (leite, ovos, coiro...) ou da pesca (peixes, mariscos, algas...). 

� Minerais: metálicos: ferro, aluminio, cobre, zinc... e non metálicos: (usados para extra-
er metais): sal, xofre, lousa, arxilas ...  

� Semielaboradas. As que sufriron algunha transformación: a madeira tratada, os teci-
dos, o caucho sintético… 

Fontes de enerxía 

Son os recursos naturais que, mediante un proceso de transformación, permiten xerar mo-
vementos, luz, forza ou calor para o funcionamento das industrias e dos transportes. As 
fontes de enerxía adoitan clasificarse en: 

� Renovables. Son inesgotables e o seu impacto ambiental é baixo: sol, vento, auga… 

– Biomasa. Materia vexetal ou animal que pode converterse en combustible, para pro-
ducir enerxía eléctrica e obter biogás enerxético.  

– Hidroeléctrica. As centrais hidroeléctricas aproveitan a enerxía potencial da auga, 
facéndoa descender por gravidade para que pase por unha turbina que impulsa un 
xerador de electricidade.  

– Maremotriz. As correntes mariñas, as mareas ou as fortes ondadas utilízanse para 
producir enerxía mediante instalacións construídas preto do litoral. 

– Solar. A enerxía do Sol maniféstase en forma de luz e calor. Aprovéitase con pilas, 
baterías, paneis, cociñas e nas centrais fotovoltaicas para producir electricidade. 
Transforma directamente a enerxía luminosa en enerxía eléctrica. 

– Xeotérmica. Utilización da calor interna da Terra, ben como auga quente ou para 
producir electricidade.  

– Eólica. Empréganse aeroxeradores para producir electricidade a partir da forza dos 
ventos. 

� Non renovables. Son limitadas no planeta e as súas reservas diminúen ao seren con-
sumidas: leña, carbón, petróleo, uranio… Son os máis aproveitados actualmente.  
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As fontes de enerxía renovables tamén se chaman alternativas, porque deberían usarse 
máis, no canto das non renovables.  

– Carbón. A súa enerxía aprovéitase para fundir mineral de ferro nos altos fornos, pa-
ra alimentar caldeiras de calefacción e para producir electricidade nas centrais térmi-
cas.  

– Petróleo. O petróleo transfórmase nas refinarías para obter gas butano para cociñas e 
quentadores; fuel para calefaccións; gasolina para automóbiles; queroseno para 
avións; gasóleo para tractores, camións, trens e barcos; e asfalto para firme de estra-
das. O carbón e o petróleo son fontes de enerxía que contaminan moito. 

– Gas natural. Está substituíndo o petróleo en cociñas, calefaccións e industrias. 
Transpórtase por medio de gasodutos. 

– Nuclear. Procede da enerxía almacenada no núcleo de átomos de elementos como o 
uranio. Utilízase nas centrais nucleares para producir electricidade. É rendible pero 
moi perigosa. 

Centrais nucleares españolas  

 

 

1.3.2 A industria 

O sector secundario ou industrial transforma as riquezas naturais ou materias primas, pro-
cedentes do sector primario, e elabora produtos manufacturados, dirixidos ao consumidor. 

Tipos de industrias  

As industrias clasifícanse en función da fonte das materias primas empregadas e do mer-
cado ao que se dirixen os produtos: 

� Industrias básicas, de base ou pesadas: as que transforman as materias primas en 
produtos semielaborados para outras industrias. 

– Química pesada: enerxía, combustibles-refinarías, extractivas... 

– Metalúrxica: transforma minerais metálicos en elementos básicos, como a siderúrxi-
ca (altos fornos, que transforman o mineral de ferro en ferro ou aceiro). 



 

Páxina 29 de 65 

 

 

� Industrias de bens de equipamento: transforman os produtos semielaborados, obtidos 
na industria de base. 

– De construción: vivendas, encoros, estradas, autoestradas, , pontes... 

– De transformación: ferramenta industrial, materiais para transporte pesado (naval e 
ferroviario), automóbiles, avións e material agrícola; fabricación material eléctrico. 

� Industrias lixeiras ou de consumo:  

– Electrónica. Produtos de alta tecnoloxía: electrodomésticos, telefonía móbil, audio-
visuais… 

– Automobilística: fabricación de coches, vehículos industriais (camións, autocares), 
motocicletas... 

– Alimentaria. Transforma os produtos da agricultura, gandaría e pesca en produtos 
para o consumo: conservas, conxelados, uperización ou UHT e liofilización. 

– Téxtil: prendas e artigos de vestir con materias primas naturais (liño, algodón,...) ou 
fibras sintéticas artificiais (nailon, raión, poliéster e tecidos acrílicos). 

– Química lixeira: medicamentos, cosméticos, insecticidas, plásticos. 

Empresas industriais 

As industrias organízanse comercialmente en empresas con fins lucrativos e que poñen no 
mercado os produtos da industria. Poden clasificarse segundo estes criterios: 

� Polo tamaño: microempresas, e pequenas, medianas ou grandes empresas. 

� Polo capital: públicas, privadas ou de capital mixto. 

� Pola organización: individuais, sociedades (anónimas ou limitadas); cooperativas... 

A industria actual 

As industrias actuais tratan de producir moito a prezos baixos para que o maior número 
posible de consumidores poida mercar as manufacturas. Fabrican en serie mediante cadeas 
de produción: cada traballador está especializado nunha tarefa dentro do proceso de fabri-
cación; hai, pois, división do traballo. 

Os utensilios empregados nas factorías modernízanse cada vez máis. Chégase mesmo á 
automatización: utilización de máquinas-ferramenta que, asistidas por só uns cantos técni-
cos, realizan todo o proceso de fabricación. 

Non obstante, o artesanado, asentado principalmente en explotacións de tipo familiar, 
ten aínda grande importancia, xa que os seus produtos son moi apreciados pola calidade e, 
ás veces, polo valor artístico. Tal ocorre na ourivaría, alta costura, encaixes, tapizarías, 
maquinaria, olaría… 

Localización das industrias 

A localización dos complexos industriais depende principalmente de: 

� Abundancia de fontes de enerxía ou de materias primas. Cando estas últimas se impor-
tan, as industrias sitúanse nos puntos de entrada das mercadorías, case sempre en zonas 
portuarias.  

� Dispoñibilidade de man de obra barata.  
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� Acceso fácil aos mercados e posibilidade de promover os artigos.  

� Presenza doutros complexos industriais, pois a industria atrae máis industria. 

� Existencia de infraestruturas: rede viaria e servizos públicos e técnicos, como electrici-
dade, auga, rede de sumidoiros e teléfono. 

� Incentivos políticos e sociais: subvencións das institucións ou políticas de desenvolve-
mento económico ou social dun territorio. 

 

Zonas industriais no mundo 

 

Industrias mundiais 

� Siderúrxica. Producen ferro e aceiro. 

� Mecánicas. Construción de medios de transporte e pequena metalurxia: máquinas do-
mésticas e de oficina, reloxos, ferramentas, utensilios… 

� De máquinas-ferramenta e instrumentos de precisión. Fabricación de máquinas agrí-
colas e téxtiles, material fotográfico, electrónico, informático, óptico e electrónico. 

� Química. Produción de ácidos, gasóleo, superfosfatos, fertilizantes nitroxenados, pro-
dutos químicos orgánicos (colorantes, fibras téxtiles, caucho sintético…), produtos 
farmacéuticos, perfumaría, papel. 

� Alimentaria. Fariñas, viños, salga de peixe, conservas, conxelados, pratos precociña-
dos, zumes… 
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Actividades propostas 

S23. Sector secundario: 

� Que actividades abrangue o sector secundario? 

� Clasifique as materias primas que transforma o sector secundario. 

� Que necesita a industria para transformar as materias primas? 

� Como poden ser as fontes de enerxía? 

S24. As materias primas poden ter distinta orixe. Insira no cadro, onde corresponda, 
estes termos:  

liño, cortiza, carne, ovos, petróleo, xofre, tabaco, cacao, conservas, titanio, car-
bón, algodón, seda, fosfatos, chumbo, granito, mármore, remolacha azucreira. 

Tipos de industrias: alimentaria, téxtil, papeleira, construción, química, petroquí-
mica, siderúrxica, transporte, electrodomésticos.  

Orixe mineral 
 Orixe animal Orixe vexetal 

Non enerxéticos Enerxéticos 

���� Materia prima     

���� Industria     

S25. Elabore un esquema coas fontes de enerxía renovables e non renovables. 

S26. Industria 

� Observe o mapa das rexións industriais do mundo. Que continente concentra 
máis actividade industrial? Que motivos fan atraentes estes países para os in-
vestidores? 

� En que continentes apenas hai actividade industrial? Que problemas xorden por 
esta carencia? É a mesma explicación para todos os continentes? Por que? 

� Hai maior concentración industrial nas costas dos continentes ou no interior? 
Por que? En que océano hai unha maior concentración industrial? 

S27. Investigue se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. Neste último 
caso reformúleas. 

� As fábricas caracterízanse por usar maquinaria, man de obra especializada e 
grandes investimentos. 

� As industrias clasifícanse (pola función das materias primas e do mercado ao 
que se dirixen) en industrias de base, de bens de equipamento e lixeiras. 

� A industria de base transforma materias primas en produtos semielaborados: 
industria química pesada, metalúrxica (siderúrxica, industria do automóbil)... 
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� A industria de bens de equipamento transforma produtos da industria base en 
maquinaria e aparellos. Están en complexos industriais. Man de obra cualifica-
da e grandes investimentos (construción, electromecánica, aeronáutica, mina-
ría, naval, telecomunicacións, aeroespacial, altos fornos). 

� A industria lixeira transforma materias primas ou produtos semielaborados en 
obxectos para o consumo: electrónica, automobilística, química, editorial, téx-
til, confección, .... 

� Os teléfonos móbiles, os computadores, as consolas de xogo, a televisión ... 
son produtos da industria de base. 

� A empresa encárgase de organizar o capital. Organízanse por tamaño (grandes, 
medianas e pequenas); polo capital (público, privado ou mixto) e pola súa or-
ganización (sociedades anónimas e limitadas). 

� Os polígonos industriais son espazos amplos e ben comunicados para a situa-
ción de empresas e industrias. 

� Os parques tecnolóxicos son espazos onde se asentan as industrias de base. 

S28. Industria actual: 

� Que obxectivo básico ten a industria actual? 

� En que consiste a automatización industrial? 
 
 

1.3.3 O sector secundario en España 

A industria española 

A industria química de base produce ácido sulfúrico a partir da pirita amarela, amoníaco, 
cloro, carbonato sódico… procedentes de materias primas inorgánicas (sal, cal, auga, mi-
nerais), tamén hidrocarburos, alcohois, ácidos... 

A industria química de produtos intermedios fabrica carburantes e lubricantes, obtidos 
en refinarías; fertilizantes, vernices, tinguiduras, fibras artificiais e sintéticas, manufactu-
rados de plástico, produtos farmacéuticos… 

O cemento é importante material de construción e aglomerante. Como a industria da 
construción estaba moi desenvolvida en España, o consumo de cemento era moi alto ata 
hai pouco. Factores que inflúen nas instalacións cementeiras son a dispoñibilidade de ma-
terias primas (arxilas e calcarias), acceso a grandes vías de comunicación e a centros urba-
nos e dispoñibilidade de fontes de enerxía.  

A industria do papel baséase no aproveitamento de árbores (eucaliptos e coníferas) e na 
existencia de auga abundante. Repoboacións masivas de piñeiros e eucaliptos abastecen as 
factorías de pasta de papel. 

A industria do automóbil dispón de importantes factorías e dunha industria auxiliar que 
vai desde talleres metalúrxicos ata a industria do caucho e a reloxaría. Estímase que o 42 
% do valor de produción do sector corresponde ao subsector do automóbil; o 60 % restan-
te, á industria auxiliar. 
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Principais zonas industriais españolas 

 

As fontes de enerxía en Galicia 

A fonte de enerxía máis importante de Galicia é a hulla branca ou hidroeléctrica. A ener-
xía obtida nos saltos de auga destínase a producir enerxía eléctrica.  

Galicia ten enerxía suficiente para abastecer a propia demanda e exportar a metade da 
súa produción. A enerxía eléctrica de orixe térmica obtida nas centrais que queiman car-
bón é proporcionalmente pequena comparada coa hidráulica.  

As dispoñibilidades en enerxías alternativas son moi grandes: o vento en toda a costa 
noroccidental, a biomasa e as radiacións solares no sur.  

 
 

Mapa enerxético de Galicia Localización dos parques eólicos en funcionamento 
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A industria galega 

Galicia está pouco industrializada, xa que segue sendo un país con economía agrícola e 
pesqueira. Non se obteñen, agás raros casos, produtos derivados do sector primario me-
diante transformación industrial. As industrias galegas máis importantes, polo seu volume 
de produción e man de obra empregada, son: 

� A construción naval, cos principais estaleiros nas rías de Vigo e Ferrol. 

� As conservas de peixe, distribuídas por toda a costa.  

� A enerxía eléctrica, principalmente de orixe hidráulica. 

� A refinación de petróleo, na Coruña.  

� A obtención de alúmina-aluminio, na costa cantábrica.  

� As cerámicas e de materiais de construción. 

� A fabricación de automóbiles, en Vigo. 

� Os matadoiros industriais. 

� A madeireira, estendida por todo o país.  

Existen tamén industrias de confección, carburos metálicos, fertilizantes e praguicidas, 
aluminio, celulosa, produtos químicos e farmacéuticos, artes gráficas e, actualmente, as de 
alta tecnoloxía e de telecomunicacións.  

Zonas de localización da industria galega  

 

 
 

���� 

B
io
gr
af
ía
 

Antonio Raimundo Ibáñez, marqués de Sargadelos (1749 – 1809) 

Foi o grande empresario industrial galego da Ilustración. Montou fábricas de fundición de ferro en Sargadelos 
(Cervo), onde producía olas, potes do caldo e outros utensilios cotiáns. Foron, ademais, as primeiras factorías 
de ferramentas e munición para o exército español. Levantou un alto forno e dentro dese complexo industrial 
creou a fábrica de louza e cerámica, que competía coas mellores de España, Inglaterra, Francia e Alemaña. 
Ibáñez proxectaba instalar unha fábrica de tecidos, pero morreu asasinado antes de conseguilo. 
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O Sol 
O Sol subministra case toda a enerxía utilizada polos seres humanos, enerxía que está almacenada nas plan-
tas, nos océanos, nos combustibles fósiles (carbón e petróleo). 
A inesgotable fonte de enerxía que é o Sol non se aproveitou sistemática e directamente ata agora. Os inverna-
doiros son exemplos de aproveitamento da calor solar de forma artificial. 
Xa existen alambiques solares para destilar auga doce a partir da salgada, quentadores solares de auga e dis-
positivos de calefacción para usos domésticos..  
As baterías solares subministran enerxía eléctrica a automóbiles e grupos de vivendas. Probablemente, pronto 
se poderá converter a luz solar en electricidade para alimentar industrias. 

 
 

Factoría de Sargadelos. 
Gravado de 1851  

 

 
 
 
 
 

Actividades propostas 

S29. Industria española: 

� Observe o mapa das zonas industriais españolas. 

� Cite as zonas industriais máis importantes.  

S30. Fontes de enerxía: 

� Cal é a fonte de enerxía máis abundante de Galicia? 

� Observe o mapa de encoros e centrais térmicas. Tamén o de parques eólicos.  

� Cales son as industrias máis importantes de Galicia? 
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1.4 O sector terciario 

O sector terciario ou de servizos abrangue moitas actividades: comercio, transporte, co-
municacións, administración, sanidade, educación, deportes, espectáculos, turismo, ban-
ca… Nos países máis desenvolvidos o sector de servizos é un referente económico so-
branceiro, polo número de persoas empregadas e polo papel que desempeña na economía, 
pois dirixe e organiza todas as demais actividades humanas.  

Os servizos poden ser públicos ou privados. A xestión dos servizos públicos correspón-
delles aos gobernantes estatais, autonómicos ou municipais. Os privados dependen de em-
presas, que os manteñen e explotan. Pode haber centros educativos e sanitarios, transpor-
tes, seguridade, entidades financeiras, redes hoteleiras, comunicacións, espazos deportivos 
e culturais… públicos ou privados.  

1.4.1 O comercio 

Comercio é o conxunto de actividades relacionadas co intercambio de bens e servizos, ba-
seado na lei da oferta e da demanda. O sistema máis antigo de comercio é o troco ou inter-
cambio de produtos; máis tarde foi substituído polo uso do diñeiro e a aparición de merca-
dos ou lugares para o intercambio. 

� Comercio interior. Desenvólvese dentro das fronteiras dun Estado, e realízase en mer-
cados fixos, grandes superficies (supermercados ou hipermercados), mercados centrais 
de abastecemento, pequenos comercios, feiras de mostras ou comercio ambulante. 

� Comercio exterior. O comercio exterior é o intercambio de bens ou servizos entre un 
país e os demais, alén das súas fronteiras. Existen dous indicadores para medir o nivel 
comercial dun Estado: 

– Balanza comercial: é a relación entre o valor do que se vende (exportacións) e o que 
se compra (importacións). A balanza é positiva se é maior o valor das exportacións; 
é negativa se é superior o valor das importacións. 

– Balanza de pagamentos: documento no que se rexistran as operacións comerciais, 
servizos ou movementos de capitais entre os habitantes dun país cos do resto do 
mundo. É o resultado da combinación da balanza comercial, a de servizos (seguros e 
turismo), capitais e transferencias (actividades financeiras). 

Políticas comerciais 

� Proteccionismo: os estados establecen aranceis (impostos) fronteirizos para protexer os 
produtos nacionais fronte aos da competencia procedentes do estranxeiro. 

� Librecambismo: política económica sen barreiras no intercambio comercial cos de-
mais países. 

� Sistema mixto: cando se practica unha política de librecambismo cun bloque de países 
e de proteccionismo cos outros. 

Intercambios comerciais 

Os países producen en exceso determinados artigos ou servizos, mentres precisan doutros. 
O grao de excedentes ou de déficits determina a cantidade, o destino e a frecuencia dos in-
tercambios comerciais entre unhas e outras rexións do mundo. 
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Actualmente, o comercio ten enorme importancia pola constante demanda de produtos e 
polo desenvolvemento dos medios de transporte e comunicación. 

Os produtos que se comercializan seguen unhas canles que os encarecen. Así, os inter-
mediarios obteñen ganancias polo seu traballo e elevan o prezo final do produto. 

A patente é o privilexio de explotación ou fabricación dalgún invento, produto ou pro-
ceso industrial. A nación ou empresa posuidora dalgunha patente pode vendela ou conce-
dela a outro país ou organismo en usufruto: licenza. 

As moedas estranxeiras que entran nun país son as divisas. O prezo que se paga polas 
divisas é a cotización ou cambio. 

1.4.2 O transporte 

Os medios de transporte permiten o movemento de persoas e mercadorías por calquera lu-
gar da Terra. Constitúen un importante factor de desenvolvemento económico. O seu de-
senvolvemento produciuse especialmente a partir da Revolución Industrial de mediados 
do século XVIII, aínda que foi nos séculos XIX e XX cando se perfeccionaron. 

Clasificación do transporte 

� Polo contido: de mercadorías ou de pasaxeiros. 

� Polo número de pasaxeiros: individuais (bicicleta, ...) ou colectivos (autobús, ...). 

� Pola propiedade: públicos ou privados. 

� Polo medio polo que se desprazan: 

– Transporte terrestre. 

– Ferroviario: desenvolveuse no século XIX coa locomotora de vapor. Permite 
transportar grandes cantidades de produtos, a longas distancias, reducindo o custo 
e o tempo. Na actualidade, en zonas desenvolvidas, este medio de transporte está 
a cobrar un novo pulo grazas ás liñas de alta velocidade. 

– Por estrada: a aparición do automóbil favoreceu a aparición de estradas e autoes-
tradas. É o medio máis empregado para o desprazamento de persoas e mercadorí-
as en distancias curtas e medias. Medios: bicicletas, motocicletas, automóbiles, 
autobuses e camións. 

– Transporte naval: é o sistema máis importante para transportar mercadorías pesa-
das ou de gran volume a longas distancias. Entre as súas infraestruturas precisa de 
portos, embarcacións (fabricadas en estaleiros), conexións ás redes terrestres e boas 
condicións xeográficas. 

– Transporte fluvial: por ríos navegables ou lagos. Emprega barcos de reducida to-
nelaxe ou barcazas de pouco fondo. Destacan ríos como o Missisippi, Orinoco, 
Amazonas, Congo, Rihn, Volga ou Danubio. 

– Transporte marítimo: flotas de barcos, especializados pola carga. As principais 
rutas son a do Atlántico norte (entre Europa e os Estados Unidos de América), a 
do Índico e o Mediterráneo (a través da canle de Suez, que une os territorios pe-
trolíferos do golfo Pérsico con Europa) e a do Índico e o Pacífico (entre os Esta-
dos Unidos e o leste de Asia, a través da canle de Panamá). 
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– Transporte aéreo: medio de transporte máis moderno, rápido, cómodo e para distan-
cias medias ou longas. Caro. Especializado en turismo ou negocios. Precisa instala-
cións fixas (aeroportos) e móbiles (avións). 

1.4.3 O turismo 

Os habitantes dos países desenvolvidos dispoñen de recursos económicos e técnicos e de 
tempo de lecer para se desprazaren polo mundo. Hai diversas modalidades de turismo, en 
función do lugar de destino e das actividades ofertadas: 

� Cultural: visita a cidades ou lugares cun amplo patrimonio artístico e histórico. 

� De congresos e negocios: para a realización de actividades de formación e negocio. 

� De costa: fundamentalmente de verán: praias, sol e actividades acuáticas. 

� De inverno: turismo de deportes de inverno. 

� Ecolóxico ou ecoturismo: actividades turísticas máis respectuosas coa natureza. 

� Paisaxes exóticas: viaxes a lugares afastados, con espazos naturais menos concorridos. 

� Relixioso. Visita a lugares santos, como Santiago de Compostela, o Camiño de Santia-
go, Roma, Xerusalén ou A Meca. 

� Rural: estadías en vivendas rurais situadas en espazos naturais. 

� De balnearios ou saúde: con fins terapéuticos (augas termais). 

� Parques temáticos: diversións e atraccións organizadas. 

Efectos do turismo 

� Positivos. 

– Ingresos elevados no país receptor. 

– Creación de postos de traballo, moitos en temporada estival. 

– Dinamizador dos servizos do país: transporte, comercio... 

– Intercambio cultural e aprendizaxe doutras linguas. 

� Negativos. 

– Eleva os prezos, favorece a especulación do solo. 

– Crea traballos pouco cualificados e precarios: baixo salario e curta duración. 

– Gran impacto ambiental, con prexuízo para o medio natural.  
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1.4.4 Educación 

Moitas leis recoñecen o dereito á educación de todos os cidadáns do mundo, pero iso non 
se cumpre sempre. 

Artigo 26 

���� 1. Todas as persoas teñen dereito á educación. A educación debe ser gratuíta, polo menos no concernente á instrución 
elemental e fundamental. A instrución elemental será obrigatoria. A instrución técnica e profesional haberá de ser xenerali-
zada; o acceso aos estudos superiores será igual para todos, en función dos méritos respectivos. 

���� 2. A educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana e o fortalecemento do respecto aos 
dereitos humanos e ás liberdades fundamentais; favorecerá a comprensión, a tolerancia e a amizade entre todas as na-
cións e todos os grupos étnicos ou relixiosos [...] 

Declaración universal dos dereitos humanos 

 
 

Artigo 27 

���� 1. Todos teñen o dereito á educación. Recoñécese a liberdade de ensino. 

���� 2. A educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana no respecto aos principios democráti-
cos de convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais. 

���� 3. Os poderes públicos garanten o dereito que asiste aos pais para que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral 
que estea de acordo coas súas propias conviccións. 

Constitución Española. 1978 

 

1.4.5 Sanidade 

A sanidade é un dos servizos básicos do sector terciario. Todas as persoas teñen dereito a 
recibir asistencia médica. A asistencia sanitaria no mundo é moi desigual. 

Cada ano, unha parte dos ingresos recadados (impostos) polos Estados dos países de-
senvolvidos destínase aos servizos sanitarios; convértese así nun servizo público. 

O SERGAS 

O Servizo Galego de Saúde (SERGAS) xestiona a sanidade en Galicia. A organización da 
asistencia sanitaria baséase en dous niveis: 

� Atención primaria. Atende enfermos sen problemas graves de saúde. Cura e rehabilita 
de pequenas doenzas; promove a saúde e prevención de enfermidades. Os doentes son 
atendidos en centros de saúde. 

� Atención especializada. Presta internamento hospitalario, consultas especializadas, 
atención de urxencias e hospitalización a domicilio.  

Na rede hospitalaria pública realízanse operacións cirúrxicas, transplantes de órganos, de 
tecidos e de células. 
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Servizo de urxencias sanitarias 061 

Presta atención extrahospitalaria en emerxencias ou urxencias sanitarias. Asesora telefoni-
camente aos enfermos ou parentes, xestiona o transporte sanitario urxente mediante ambu-
lancias, coordina o transporte en transplantes e outras funcións no ámbito urbano e rural. 
As 24 horas do día están dispostas varias ambulancias medicalizadas, tamén helicópteros 
con persoal sanitario especializado. 

Centro de transfusión de Galicia 

Institución destinada a recibir as doazóns gratuítas de sangue. Con este centro conséguese 
a autosuficiencia en Galicia nas necesidades de sangue, imprescindible nas intervencións 
cirúrxicas. Calquera persoa adulta e sa pode doar sangue e salvar unha vida. 
 

���� 

Le
ct
ur
a 

A cultura en Galicia 
Galicia é unha realidade en cambio permanente, con historia, lingua e cultura propias. Se somos galegos é por-
que herdamos unha lingua e unha cultura milenarias enriquecidas día a día. Unha cultura na que nos identifica-
mos como pobo, con proxección e presenza en España, en Europa, no mundo luso-africano-brasileiro e en 
América. 
Galicia dispón dun patrimonio cultural enorme: cidades patrimonio da humanidade, cascos históricos en vilas e 
cidades, catedrais, igrexas, mosteiros, igrexas con elementos arquitectónicos de distintos estilos, castelos, pa-
zos, restos arqueolóxicos, museos, arquivos, bibliotecas… 
Institucións e asociacións culturais desenvolven actividades en todos os eidos culturais: música, artes escéni-
cas, folclore, exposicións, congresos, recitais, conferencias, proxeccións cinematográficas, feiras do libro… 
Hai empresas que xestionan e exportan produtos culturais galegos: editoriais, produtoras de cine, vídeo e do-
braxe, galerías de arte… Artistas plásticos, escritores, actores, deseñadores e outros manteñen no mundo a cul-
tura galega.  
As infraestruturas culturais permiten a consolidación e transmisión da cultura en múltiples facetas: culta, popu-
lar, festiva. Ademais dos festivais que se celebran cada verán nas prazas e rúas da vilas e cidades, hai audito-
rios, pazos de congresos, teatros, exposicións, centros de arte e culturais que acollen eventos artísticos e musi-
cais dirixidos a nenos e adultos. 

 
 
 
 

Actividades propostas 

S31. O sector terciario evolucionou moito desde as últimas décadas do século XX, po-
is recibiu poboación dos outros sectores económicos. Observe as gráficas: 

Canadá 2007 R. D. Congo 2007 

  

 

Alemaña 2007 China 2007 
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� Que país vive fundamentalmente da agricultura? É un país desenvolvido? Ten 
costas? Ten boas comunicacións marítimas? 

� En que país o sector primario é escaso ou case nulo? É un país desenvolvido? 
Está ben situado xeograficamente? Ten boas comunicacións? 

� Como sería a frase completa: Canto maior sexa o índice de poboación dedica-
da ao sector ______ maior ha ser o desenvolvemento do país. Canto maior se-

xa o índice do sector ______ menor ha ser o desenvolvemento do país”. 

S32. Complete os espazos baleiros cos termos da listaxe, relacionados todos co co-
mercio. 

O comercio é unha actividade moi antiga que establece lazos de contacto entre distintas culturas. O sentido ori-
xinal do comercio é obter os bens e servizos que non temos para _____________ para iso realizábase un inter-
cambio directo de produtos, ao que chamamos _____________. Co tempo foron aparecendo produtos como 
medio de pago: o _____________ (de aí deriva salario), a pementa, o gando, os grans de cacao.... Cando ten 
forma de pezas pequenas de metal cuñado, chámaselle _____________ 

No sistema capitalista actual, para que haxa comercio, é precisa a presenza dun _____________ que oferta a 
_____________ ao _____________ nun mercado. No comercio interior, é dicir, dentro das fronteiras dun país, 
existen: mercados fixos, grandes cadeas comerciais (_____________, hipermercados; mercados centrais de 
abastecemento, pequenos comercios, feiras de mostras (como a famosa galega de _____________), comercio 
ambulante, ... 

Tamén se establecen relacións comerciais con outros países, o que se coñece como comercio exterior, é dicir, 
vendas de produtos nacionais ou _____________, e compras de produtos do exterior ou _____________. A di-
ferenza en positivo ou en negativo entre ambos parámetros é o que se coñece como _____________. 

Hogano, o sentido do comercio perverteuse. O seu obxecto xa non é servir á sociedade senón ser un medio de 
_____________ por parte dunha minoría social. Ata a _____________ é medible co _____________.  

Troco – mercadoría – moeda – salario – balanza comercial –sal – exportacións – 

comprador – forza de traballo – importacións – cubrir necesidades – vendedor/a 

– acumulación – supermercados – Silleda. 

S33. As relacións comerciais de España son basicamente cos seus veciños inmedia-
tos. Analice a seguinte táboa e gráfica. 

Exportacións a... Importacións de... 

País Porcentaxe País Porcentaxe 

���� Francia 19’3% ���� Alemaña 15’0% 

���� Alemaña 11’4% ���� Francia 14’5% 

���� Portugal 9’4% ���� Italia 8’5% 

���� Reino Unido 8’5% ���� Reino Unido 5’8% 

���� Italia 8’4% ���� Países Baixos 4’9% 

���� EEUU 4’0% ���� China 4’3% 

���� Países Baixos 3’1% ���� Bélxica 3’7% 

���� Bélxica 2’8 ���� Portugal 3’3% 

���� Outros  ���� Outros  

� Cal das seguintes gráficas é de importacións e cal de exportacións? 
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� Calcule que porcentaxe das importacións queda para os demais países? 

� Con que países son máis fluídas as relacións comerciais españolas? Que me-
dios de transporte se empregarán en cada caso, fundamentalmente? 

S34. O transporte pode realizarse por distintos medios e clasificarse segundo diversos 
criterios. Clasifique os seguintes medios de transporte: metro, hidroavión e bici-
cleta eléctrica. 

S35. Analice os textos recollidos sobre o dereito á educación. Que teñen en común? 
Respéctanselle a todos os nenos e nenas do mundo ese dereito?  

S36. Segundo datos da fundación Intervida, a comezos do ano 2008, había 774 mi-
llóns de adultos analfabetos no mundo, dos que 150 millóns vivían na África 
subsahariana. A poboación mundial está próxima aos 6.700 millóns de habitan-
tes. Que porcentaxe da poboación mundial é analfabeta? Que porcentaxe é sub-
sahariana? Que nos din estes datos? 

S37. Os principais fluxos turísticos diríxense a Europa, ao Caribe, ao sueste asiático e 
ao norte de África. Observe a táboa: na primeira columna reflíctense os dez pri-
meiros países do mundo por número de visitantes. Na segunda podemos ver os 
ingresos dos países que figuran entre os dez que obteñen máis beneficios. 

� Complete a táboa. Coa axuda dun atlas, indique nela en que continente está ca-
da país dos citados. 

� Na columna da dereita ordene, con números, os países por maior número de 
ingresos. Australia e Turquía, que non aparecen nesta listaxe, están entre os dez 
países con máis ingresos pero non entre os máis visitados. 

País Continente 
Chegada de 

turistas (millóns) 
Ingresos xerados (miles de millóns) 2006 

���� Francia  79'1 85.7  

���� España  58'5 51.1  

���� EEUU  51'1 85.7  

���� China  49'6 33.9  

���� Italia  41'1 38.1  

���� Reino Unido  30'7 33.7  

���� Alemaña  23'6 32.8  

���� México  21'4 - Australia (8º) 

���� Austria  20'3 16.9  

���� Rusia  20'2 - Turquía (9º) 
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S38. Analice estes documentos e compare a situación sanitaria do Primeiro e do Ter-
ceiro Mundo.  

Andazos epidémicos 
���� 10 de xullo de 2008. Un caso de febre hemorráxica 

de Marburgo importado de Uganda nos Países Bai-
xos. 

���� 23 de xuño de 2008. Intoxicación por chumbo en 
Senegal. 

���� 19 de xuño de 2008. Gripe aviaria: situación en In-
donesia. 

���� 18 de xuño de 2008. Poliomielite en Nixeria e África 
occidental e central. 

A crise sanitaria agrava a desesperanzadora situación 
humanitaria en Etiopía 

2008 -- O aumento da desnutrición e a ameaza de anda-
zos epidémicos exacerban a crise humanitaria en Etio-
pía. A OMS está a colaborar co Goberno e con asocia-
dos en pro da saúde para prestar apoio en todo o país a 
4,6 millóns de persoas que necesitan imperiosamente 
socorro sanitario de emerxencia. 

"... a asistencia sanitaria esencial baseada en métodos e 
tecnoloxías prácticos, cientificamente fundados e so-
cialmente aceptables, posta ao alcance de todos os 
individuos e familias da comunidade mediante a súa 
plena participación e a un custo que a comunidade e o 
país poidan soportar, en todas as etapas do seu desen-
volvemento cun espírito de responsabilidade e autode-
terminación. A atención primaria forma parte integrante 
do sistema nacional de saúde, do que constitúe a fun-
ción central e o núcleo principal, e do desenvolvemento 
social e económico global da comunidade. Representa o 
primeiro nivel de contacto dos individuos, a familia e a 
comunidade co sistema nacional de saúde, leva o máis 
preto posible a atención de saúde ao lugar onde residen 
e traballan as persoas, e constitúe o primeiro elemento 
dun proceso permanente de asistencia sanitaria." 

Organización Mundial da Saúde 
[http://www.who.int/es/] 

 

Declaración de Alma-Ata, (OMS) 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 

Saúde 1978  

S39. Nenos/as e escola. Indique se son ou non acertadas estas respostas. 

� En moitos países do terceiro mundo, as nenas e mulleres, en xeral, deben dedi-
car unha media de catro horas para coller auga, un ben escaso no rural. 

� Longas guerras civís, que converteron os/as nenos/as en soldados involunta-
rios, como o caso de Mozambique, e que limitan o número de mestres para a 
súa formación. 

� Os nenos e nenas do terceiro mundo non teñen interese en aprender a ler ou es-
cribir. Non o precisan para a súa vida cotiá. 
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2. Resumo de contidos 
Actividade económica 

As persoas desenvolven actividade constante para obter alimentos, vestidos, materias pri-
mas e instrumentos necesarios para subsistir. Clasificación das actividades económicas: 

� Sector primario: consegue alimentos e outras materias primas.  

� Sector secundario: transforma as materias primas procedentes do sector primario. 

� Sector terciario: as outras actividades, para prestar servizos. 

Recursos naturais 

Son as materias primas que necesitamos. Os recursos poden ser: 

� Renovables: pódense restituír conforme se van consumindo. 

� Non renovables: non se rexeneran, formación moi lenta.  

Explotación: aproveitamento dos recursos ou materiais. 

Sector primario 

Pretende conseguir alimentos e outras materias primas. Actividades económicas de produ-
ción agrícola, gandeira, forestal, pesqueira e mineira. 

� Agricultura. 

– A agricultura depende de: 

– Factores físicos: clima, relevo, augas, solo e vexetación.  

– Factores humanos: históricos, demográficos, económicos, políticos e técnicos. 

– Elementos dos espazos agrarios 

– Hábitat rural: concentrado ou disperso. 

– Parcelas: unidades básicas de cultivo. Pódense clasificar pola forma, polo tama-
ño, polos límites, polos cultivos, pola produtividade e pola propiedade. 

– Sistemas agrícolas: 

– De consumo ou subsistencia. 

– Comercial ou de troco. 

– Sistemas agrícolas dos países subdesenvolvidos: 

– Agricultura itinerante do lume. 

– Agricultura intensiva de regadío. 

– Agricultura de monocultivo. 

– Sistemas agrícolas dos países desenvolvidos: 

– Agricultura comercial intensiva. 

– Agricultura comercial extensiva.  

– Tipos de agricultura, polo grao de dedicación 

– Agricultura de dedicación exclusiva. 

– Agricultura con complementos. 

– Agricultura como actividade complementaria. 
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– Zonas de cultivo por altitude 

– Zona baixa: nivel do mar – 200 metros. 

– Zona alta: 200 – 600 metros 

– A agricultura en Galicia. 

– Clima favorable. 

– Temperatura suave. 

– Humidade, a maior parte do ano. 

– Sequidade estival. 

– Solos areosos. 

– Alto contido de materia orgánica. 

– Acidez excesiva. 

– A fertilidade dos solos galegos depende da infiltración da auga, da evaporación, 
da permeabilidade, do lavado interno das substancias nutritivas e da erosión.  

� Gandaría. 

– Cría de animais para obter alimentos e materias primas. 

– Clasificación por importancia económica: vacún, de la, porcino, cabalar e avícola. 

– Produtos gandeiros: leite e derivados, carnes, graxas, ovos, las, pelicas e coiros.  

– Explotación segundo a produción: 

– Gandaría intensiva estabulada. 

– Gandaría extensiva. 

– Gandaría nómade. 

– Explotacións mixtas.  

– A gandaría, segundo o relevo. 

– Litoral ou baixa. 

– De montaña media. 

– De montaña árida. 

– Inculta e do cimbro. 

– Explotacións gandeiras. 

– Granxas pequenas familiares de carácter mixto. 

– Granxas de maior tamaño. 

� Recursos forestais: as árbores son elemento esencial das paisaxes agrarias. Estanse 
cortando bosques extensos para aproveitar a madeira industrialmente, implantar culti-
vos de cereais e crear explotacións gandeiras.  

– Silvicultura: explotación sistemática dos recursos forestais. O terreo forestal en Ga-
licia ocupa grande extensión (40%). Case o 50% da madeira producida vai á indus-
tria da celulosa. 

– Montes veciñais. En Galicia existen desde antigo montes veciñais en man común e a 
propiedade colectiva das augas e dos pasteiros. 

– Paisaxe forestal. Os bosques de folla caduca favorecen a formación de solos fértiles 
e dan madeiras nobres, de calidade. 
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� A pesca. A pesca é a captura e extracción dos recursos do mar. Pode ser mariña ou flu-
vial. 

– Condicións xeográficas e biolóxicas. A existencia de peixes nos mares depende de 
condicións xeográficas: topográficas e climáticas, e biolóxicas. Condicións favora-
bles son: 

– Os zócalos continentais inferiores a 200 m de profundidade. 

– As costas recortadas. 

– As amplas plataformas litorais. 

– As capas acuáticas temperadas polo Sol. 

– A salinidade axeitada. 

– As zonas de contacto entre correntes mariñas de distinta temperatura. 

– O afloramento das augas profundas. 

– A existencia de plancto. 

– Zonas pesqueiras. A pesca concéntrase nos caladoiros: 

– Plataformas continentais. 

– Zonas de contacto das correntes mariñas frías e cálidas.  

– Zonas litorais ou costeiras.  

– A existencia de peixe varía segundo os mares sexan mornos, quentes ou fríos. 

– Caladoiros mundiais. As zonas pesqueiras principais son: 

– Atlántico norte europeo. 

– Atlántico norteamericano. 

– Asia oriental. 

– Mares dos Polos. 

– Mares tropicais. 

– Tipos de pesca: de grande altura, de altura, e de baixura ou costeira. 

– Actividade pesqueira. A pesca é moi importante para a economía alimentaria. É 
unha fonte cuantiosa de alimentos. Moitos países racionalizan o esforzo pesqueiro, 
pechando os caladoiros ás flotas estranxeiras, e mediante licenzas e cotas. 

– A pesca en Galicia. Galicia é a primeira zona pesqueira de España: 

– Polo volume de pesca. 

– Polo número de barcos. 

– Polo número de persoas ocupadas no sector. 

– Condicións xeográficas das augas mariñas galegas: 

– Situación no Atlántico norte, a zona pesqueira máis rica do mundo. 

– Gran lonxitude das recortadas costas. 

– Riqueza das rías. 

– Abundancia de plancto. 

– Influencia beneficiosa das correntes mariñas. 

� O marisqueo. É a actividade de colleita de moluscos bivalvos. O sector marisqueiro 
ten estes problemas:  

– Excesivo número de mariscadores. 

– Incumprimento das vedas.  
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– Lexislación inadecuada para regular as extraccións. 

– Progresiva contaminación das augas.  

– Extraccións masivas. 

– Sistemas de comercialización inaxeitados. 

� Minaría. Galicia ten reservas de ferro, chumbo, magnesita, titanio e granate. Tamén 
granito, arxila e lousa. A maior parte dos minerais extraídos en Galicia non se trans-
forman industrialmente nela. 

Sector secundario 

O sector secundario transforma as materias primas, procedentes do sector primario, para 
obter produtos elaborados ou semielaborados. 

� Materias primas: vexetais, animais, minerais e semielaboradas. 

� Fontes de enerxía: renovables e non renovables.  

– Renovables: biomasa, hidroeléctrica, maremotriz, solar, xeotérmica e eólica.  

– Fontes de enerxía non renovables: carbón, gas natural, petróleo e nuclear.  

� Tipos de industria: 

– Industrias básicas, de base ou pesadas: química pesada e metalúrxica. 

– Industrias de bens de equipamento: de construción e de transformación. 

– Industrias lixeiras ou de consumo: electrónica, automobilística, alimentaria, téxtil e 
química lixeira. 

� As empresas industriais clasifícanse polo tamaño, polo capital e pola organización. 

� A industria actual Produce moito a prezos baixos. Fabrica en serie mediante cadeas de 
produción. A produción artesanal ten, con todo, certa importancia.  

� Localización das industrias. A localización das industrias depende de: 

– Abundancia de fontes de enerxía ou de materias primas.  

– Dispoñibilidade de man de obra barata.  

– Acceso fácil aos mercados. 

– Posibilidade de promover os artigos.  

– Presenza doutras industrias. 

– Existencia de infraestruturas.  

– Incentivos políticos e sociais.  

� Industrias mundiais: siderúrxicas, mecánicas, de máquinas-ferramenta e instrumentos 
de precisión, química e alimentaria. 

� A industria española: 

– A industria química de base e a industria química de produtos intermedios producen 
numerosas substancias.  

– O consumo de cemento era moi alto ata hai pouco tempo.  

– A industria do papel aprovéitase das árbores.  

– A industria automobilística é moi importante.  

� Fontes de enerxía en Galicia: 
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– A máis abundante: a hidroeléctrica. 

– Galicia ten electricidade suficiente e exporta a metade da súa produción. 

– As enerxías alternativas teñen un gran futuro. 

� Industria galega: 

– Galicia está pouco industrializada.  

– Non transforma, salvo casos, produtos derivados do sector primario. 

– Industrias importantes:  

– Construción naval. 

– Industria conserveira.  

– Enerxía eléctrica.  

– Refinos de petróleo. 

– Obtención de alúmina-aluminio. 

– Cerámica e materiais de construción. 

– Industria automobilística.  

– Matadoiros industriais. 

– Industria madeireira. 

Sector terciario 

O sector terciario ou de servizos abrangue todas as actividades non incluídas nos sectores 
primario e secundario. Nos países desenvolvidos, o sector terciario ten moita importancia. 

� Comercio. É o conxunto de actividades relacionadas co intercambio de bens e servizos.  

– Comercio interior: desenvolvido dentro das fronteiras dun Estado. 

– Comercio exterior: intercambio de bens e servizos entre distintos países. 

� Indicadores para medir o nivel comercial dun Estado: 

– Balanza comercial. Relación entre o valor das exportacións e o das importacións. 

– Balanza de pagamentos. Operacións comerciais, servizos ou movementos de capitais 
entre os habitantes dun país e os do resto do mundo. 

� Políticas comerciais. Os gobernos poden adoptar estas políticas comerciais: proteccio-
nismo, librecambismo e sistema mixto. 

� Intercambios comerciais: 

– Os países poden producir exceso de artigos e necesitar doutros. Isto determina o des-
tino e a frecuencia dos intercambios comerciais. 

– O comercio ten actualmente enorme importancia.  

– Os produtos seguen determinadas canles de comercialización. 

– Patente é o privilexio de explotación ou fabricación. Adquírese mediante licenza.  

– Divisas: moedas estranxeiras que entran nun país. O prezo das divisas é a cotización 
ou cambio. 

� Transporte. Os medios de transporte permiten o movemento de persoas e mercadorías.  

Os transporte pódense clasificar: 

– Polo contido. 

– Polo número de pasaxeiros. 
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– Pola propiedade. 

– Polo medio por onde se desprazan: terrestre, naval e aéreo. 

� Turismo.  

– Os cidadáns dos países desenvolvidos poden desprazarse polo mundo.  

– O turismo pode ter motivacións diversas.  

– O turismo ten efectos positivos e negativos. 

� Educación e sanidade. Todas as persoas teñen dereito a recibir educación e asistencia 
médica. 

– SERGAS. O Servizo Galego de Saúde xestiona a sanidade en Galicia, nos niveis de 
atención primaria e especializada.  

– Servizo de Urxencias 061. Realiza atención extrahospitalaria en emerxencias ou en 
urxencias sanitarias.  
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3. Test de autoavaliación 

1. Os factores físicos que máis inflúen na configuración dun espazo agrario son... 

� O clima, o relevo e o solo. 

� O clima, o solo e a presión demográfica. 

� O arrendamento e a parzaría 

� O clima, o relevo e a deforestación. 

2. Cruz Gallástegui, Xosé Cornide e Antonio Raimundo Ibáñez son persoeiros relacionados, 
respectivamente: 

� Coa agricultura, coa música galega e coa louza. 

� Coa pesca, coa agricultura e co marquesado. 

� Co sector terciario, coa pesca e coa agricultura 

� Coa agricultura, coa pesca e coa industria. 

3. As materias primas son... 

� Produtos de orixe natural que o home transforma, a través das actividades in-
dustriais, noutros máis aptos para o consumo. 

� Calquera elemento que poida utilizarse para satisfacer necesidades humanas. 

� Recursos naturais cos que as persoas poden producir enerxía. 

� Produtos obtidos do proceso industrial. 

4. Atopamos as fontes de enerxía renovable: 

� No vento, na biomasa, no uranio, no petróleo. 

� No sol, no mar, no uranio, no gas natural. 

� No sol, no mar, no vento e nas plantas. 

� No sol, no petróleo, no vento, no gas natural. 
 

5. O sector terciario comprende actividades que... 

� Non producen bens materiais, senón que prestan actividades e servizos.  

� Non producen bens materiais e non se basean na prestación de servizos. 

� Producen bens materiais e baséanse na prestación de servizos. 

� Producen bens materias pero non prestan servizos como a sanidade. 
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6. Principais industrias mundiais: 

� Siderúrxica. Mecánica. Química. Alimentaria.  

� Alimentaria. Química. De máquinas, ferramentas e instrumentos de precisión. 

� Siderúrxica. Mecánica. De máquinas, ferramentas e instrumentos de precisión. 
Química. Alimentaria. 

� Siderúrxica. Mecánica. Precisa. Alimenticia. Química. 

7. A existencia de peixes nos mares depende de condicións: 

� Topográficas, climáticas e mineralóxicas.  

� Topográficas, salinosas e biolóxicas. 

� Climáticas, biolóxicas e de afloramento. 

� Topográficas, climáticas e biolóxicas.  

8. En Galicia hai explotacións mineiras de:  

� Cobre, arxilas e lousas. 

� Granitos, arxilas e lousas. 

� Prata, arxilas e lousas. 

� Granitos, arxilas, lousas e uranio. 

9. O turismo é unha das actividades máis importantes do sector terciario xa que... 

� Supón unha importante fonte de riqueza, activa outros sectores económicos e 
xera numerosos empregos. 

� O turismo non é unha actividade importante. 

� Malia non proporcionar grandes beneficios económicos, favorece a aparición 
de postos de traballo. 

� Supón unha importante fonte de riqueza, aínda que apenas xera postos de tra-
ballo e provoca unha alta contaminación nos países que o recibe. 

10. Cualifique a súa actividade como estudante nesta unidade de actividade económica: 

� Alta. 

� Media alta. 

� Media baixa. 

� Baixa. 
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4. Solucionarios 

4.1 Solucións de actividades  

S1.  

� Colectivamente, desenvolvemos actividade constante para obter alimentos, 
vestidos, materias e instrumentos necesarios para sobrevivir. 

� A actividade económica humana clasifícase en tres sectores: primario, secunda-
rio ou industrial, e terciario ou de servizos. 

� Ver ilustración. 

S2.  

� Primario. Extracción 

� Secundario. Transformación. 

� Terciario. Servizos. 

S3.  

� Os recursos poden ser renovables e non renovables. 

� Os recursos naturais esgótanse cando o consumo supera a formación do recur-
so; cando o tempo de consumo é máis curto có tempo de rexeneración. 

S4.  

� O sector primario subministra alimentos e materias primas industriais. 

� Subministra materias primas ao sector industrial. Para transformalas. 

� Pertencen ao sector primario as actividades agrícolas, gandeiras, madeireiras, 
pesqueiras e mineiras. 

� As actividades do sector primario son importantes e necesarias porque abaste-
cen os demais sectores económicos e axudan a desenvolver a vida na Terra. 

S5.  

� Factores que interveñen na formación de espazos agrarios: 

– Físicos: clima, relevo, augas, solo e vexetación. 

– Humanos: históricos, demográficos, económicos e políticos, técnicos. 

� Esquema de sistemas agrícolas: 

– Sistemas agrícolas dos países subdesenvolvidos: 

– Agricultura itinerante do lume.  

– Agricultura intensiva de regadío. 

– Agricultura de monocultivo. 
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– Sistemas agrícolas dos países desenvolvidos: 

–  Agricultura comercial intensiva.  

–  Agricultura comercial extensiva.  

S6.  

1979-1981 (exemplo) 1989-1991 1999-2001 2003 2004 

  1.01 0.97 1.03 1.09 

 

 

S7.  

 Burkina Faso Colombia España EEUU Mundo 

���� Media persoa/ano 284’4 102’6 kg 613’4 767’7 354’7 

 

���� A vista dos resultados obtidos nas 
actividades anteriores, compare o gran 
... estadounidense/colombiano... 

Non, é sete veces e media maior. Existe un grande desequili-
brio. 

���� A que países lles corresponde a maior 
porcentaxe de cereais, aos europeos ou 
aos norteamericanas? (...) 

Aos norteamericanos, altamente tecnificados e con grandes 
extensións para plantacións. 

���� En que continente están os maiores 
produtores? 

Asia, pois os cereais son os alimentos básicos de millóns de 
habitantes que poboan este continente. 

S8.  

� A gandaría está relacionada coa agricultura, sobre todo coa intensiva. 

� Incrementouse a actividade gandeira porque moitas terras de cultivo se dedican 
agora a pasto. 

� O 38 % da produción mundial de cereais consómese na mantenza gandeira.  
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S9.  

� Gandaría intensiva estabulada. 

� Gandaría extensiva. 

� Gandaría nómade. 

� Explotación gandeira mixta. 

� Das árbores aproveitamos a madeira e os froitos. Ademais do osíxeno. 

� A deforestación aumenta nas zonas frías: Canadá e Escandinavia; e nas zonas 
tropicais: Brasil, Malaisia e Indonesia.  

� Da deforestación derivan graves prexuízos ecolóxicos. 

� A silvicultura é a explotación sistemática dos recursos forestais. 

S10.  

� Características físicas do agro galego: clima favorable, temperatura suave, hu-
midade a maior parte do ano, seca estival, solos areosos, alto contido de mate-
ria orgánica, acidez excesiva, infiltración, evaporación, lavado interno de subs-
tancias nutritivas e erosión. 

� A fertilidade dos solos galegos depende da infiltración da auga, da evapora-
ción, da permeabilidade, do lavado interno das substancias nutritivas e da ero-
sión. 

� Clasificación da agricultura polo grao de dedicación: 

– Agricultura de dedicación exclusiva. 

– Agricultura con complementos. 

– Agricultura como actividade complementaria.  

� Zonas de cultivo por altitude: 

– Zona baixa: de 0 a 200 m. 

– Zona alta: de 200 a 600 m. 

S11.  

� Esquema das zonas gandeiras: 

– Litoral ou baixa. 

– De montaña media. 

– De montaña árida. 

– Inculta e do cimbro. 

� Explotacións gandeiras: 

– Granxas familiares e de carácter mixto. 

– Granxas de maior tamaño. 
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� A riqueza forestal de Galicia aprovéitase moi pouco. 

� Case a metade da madeira galega non sofre transformación aquí. 

S12.  

� En Galicia existen desde antigo: 

– Montes veciñais en man común. 

– Propiedade colectiva de augas.  

– Propiedade colectiva de pasteiros. 

� Resposta persoal. 

S13.  

M C   C   L  C 

 A   O   A  H 

 Z D  R   T  I 

C A  E T  L E  C 

A    I  E X  L 

O  P  Z R Ñ   E 

B  A  A  A  T  

A  P      E  

  E      C  

C E L U L O S A A  

S14.  

� Pesca é a captura e extracción dos recursos do mar. Pode ser mariña ou fluvial. 

� A existencia de pesca nos mares depende de condicións xeográficas: topográfi-
cas, climáticas, e biolóxicas.  

� Condicións favorables son: 

– Os zócolos continentais inferiores a 200 m de profundidade. 

– As costas recortadas. 

– As amplas plataformas litorais. 

– As capas acuáticas temperadas polo Sol. 

– A salinidade axeitada. 

– As zonas de contacto entre correntes mariñas de distinta temperatura. 

– O afloramento das augas profundas. 

– A existencia de plancto. 
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S15.  

� Caladoiros: 

– Plataformas continentais. 

– Zonas de contacto das correntes mariñas. 

– Zonas litorais ou costeiras. 

� Clasificación dos mares pola temperatura: mares mornos, quentes e fríos.  

� Caladoiros mundiais: Atlántico norte europeo, Atlántico norteamericano, Asia 
oriental, mares dos Polos e mares tropicais. 

� Tipos de pesca: de grande altura, de altura, e de baixura ou costeira. 

S16.  

� Os produtos mariños son importantes porque xeran riqueza económica e son 
fonte cuantiosa de alimentos. 

� Esforzo pesqueiro é o número global de xornadas e horas de actividade pes-
queira e o rendemento das capturas.  

� 200 millas. 

S17.  

� Outros intereses da fixación das 200 millas:  

– Petróleo posible do fondo do mar. 

– Minerais hipotéticos baixo as augas. 

� Moitos países racionalizan os seus recursos pesqueiros: 

– Pechando os caladoiros ás flotas estranxeiras.  

– Reducindo o esforzo pesqueiro doutros países con licenzas e cotas. 

� A acuicultura é o cultivo controlado de especies animais e vexetais en viveiros 
de auga salgada ou doce.  

S18.  

� Galicia é a primeira zona pesqueira de España. 

� Galicia é a primeira zona pesqueira porque ten: 

– Gran volume de pesca desembarcada.  

– Flota numerosa. 

– Moitos postos de traballo. 

� Condicións xeográfico-biolóxicas das augas mariñas galegas: 

– Situación no Atlántico norte, a zona pesqueira máis rica do mundo. 

– Gran lonxitude das costas recortadas. 

– Riqueza das rías. 

– Abundancia de plancto. 

– Influencia beneficiosa das correntes mariñas. 
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� O afloramento favorece a fauna mariña porque soben as augas mariñas desde 
200 ou 300 m de profundidade; son augas máis frías e máis ricas en nutrientes, 
que favorecen o desenvolvemento da vida mariña. 

S19.  

� Os pesqueiros galegos traballan en caladoiros na costa galega, a unhas 12 mi-
llas: Potrero de fóra, Potrero de terra, Pau da Luz, caladoiro de Paredes, A Sel-
va, O Fondón, Praia Grande, A Quiniela, Pozo da Nave, Canto Norte, Canto 
Vello, Canto Novo, Canto de Cíes e Serra da Guarda. 

� Marisqueo é a actividade de colleita de moluscos bivalvos e, por extensión, a 
actividade de buscar e coller marisco. 

� O marisqueo é unha actividade artesanal. 

S20.  

� Galicia ten grandes reservas de ferro, chumbo, magnesita, titanio e granate.  

� Desde Galicia expórtase en cantidade granito, arxilas e lousas. 

� A rocha máis abundante de Galicia é o granito. 

S21.   

H  F I C B D N O G A E M K L 

S22.  

� O sector secundario transforma as materias primas, procedentes do sector pri-
mario, para obter produtos elaborados ou semielaborados. 

� Materias primas transformadas polo sector secundario: vexetais, animais, mine-
rais e semielaboradas. 

� A industria necesita fontes de enerxía. 

� As fontes de enerxía poden ser: renovables e non renovables. 

S23.  

Orixe mineral 
 Orixe animal Orixe vexetal 

Non enerxéticos Enerxéticos 

���� Materia prima 
Carne, ovos, seda, 

conservas 

Liño, cortiza, tabaco, 
cacao, algodón, 

remolacha azucreira 

Fosfatos, xofre, tita-
nio, fosfatos, diaman-
tes, chumbo, granito, 

mármore 

Petróleo, carbón 

���� Industria Alimentaria Téxtil, papeleira 
Construción, química, 
petroquímica, siderúr-

xica 

Transporte, electro-
domésticos 
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S24.  

� Fontes de enerxía renovables: biomasa, hidroeléctrica, maremotriz, solar, xeo-
térmica e eólica.  

� Fontes de enerxía non renovables: carbón, gas natural, petróleo e nuclear. 

S25.    

� Europa, Asia occidental e América Oriental. Son fundamentalmente países con 
amplas zonas costeiras e eixes importantes das rotas terrestres e mariñas no 
globo terráqueo. 

� África, Oceanía, Sudamérica. A falta de industria limita a creación de riqueza, 
de postos de traballo e desenvolvemento en xeral destes países. Non é a mesma 
explicación para todos, pois Oceanía non é un continente pobre, só viven dos 
outros sectores económicos; pola contra África e Sudamérica constitúen o Ter-
ceiro Mundo.  

� Nas costas hai maior concentración industrial que no interior, pois ofrece unha 
maior variedade de transportes. A maior parte dos transportes industrias realí-
zanse por mar. Océano con concentración industrial: Atlántico.  

S26.  

Afirmación (en negra o incorrecto e en gris a corrección) V/F 

���� As fábricas caracterízanse por usar maquinaria, man de obra especializada e grandes investimen-
tos. 

V 

���� As industrias clasifícanse (pola función das materias primas e do mercado ao que se dirixen) en: 
industrias de base; de bens de equipo e lixeiras. 

V 

���� A industria de base transforma as materias primas en produtos semielaborados: industria química 
pesada; industria metalúrxica (siderúrxica, industria do automóbil...). F 

���� A industria de bens de equipo transforma produtos da industria base en maquinaria e aparellos. 
Están en complexos industriais. Man de obra cualificada e grandes investimentos (construción, 
electromecánica, aeronáutica, minaría, naval, telecomunciacións, aeroespacial, altos fornos, ...) 

F 

���� A industria lixeira transforma materias primas ou produtos semielaborados en obxectos para o con-
sumo: electrónica, automobilística, química, editorial, téxtil, confección, ... V 

���� Os teléfonos móbiles, os ordenadores, as consolas de xogo, a televisión ... son produtos da indus-
tria de base. Lixeira 

F 

���� A empresa encárgase de organizar o capital. Organízanse por tamaño (grandes, medianas e pe-
quenas); polo capital (público, privado ou mixto); pola súa organización (Sociedades anónimas e 
eliminadas). Limitadas 

F 

���� Os polígonos industriais son espazos amplos e ben comunicados para a situación de empresas e 
industrias. 

V 

���� Os parques tecnolóxicos son espazos onde se asentan as industrias de base.  
Centros de investigación, empresas e industrias innovadoras que dispoñen de infraestruturas e servi-
zos (centros de formación, restaurantes, aloxamentos, vixilancia, comunicacións,... 

F 

 



 

Páxina 59 de 65 

 

 

S27.  

� A industria actual tenta producir moito a prezos moi baixos. 

� A automatización industrial consiste na utilización de máquinas-ferramenta que 
realizan todo o proceso de fabricación. A localización da industria depende de: 

– A abundancia de fontes de enerxía. 

– A abundancia de materias primas.  

– Dispoñibilidade de man de obra barata. 

– Acceso fácil aos mercados. 

– Posibilidade de promover os artigos.  

– Presenza doutros complexos industriais. 

– Existencia de infraestruturas. 

S28.  

� Resposta persoal. 

� Norte de Asturias e de Cantabria, País Vasco, Navarra, Barcelona, Valencia e 
Madrid. 

S29.  

� A enerxía hidroeléctrica. 

� Resposta persoal. 

� As industrias máis importantes de Galicia son as de construción naval, enerxía 
eléctrica, refinación de petróleo, obtención de alúmina-aluminio, cerámica e de 
materiais de construción, automóbiles, matadoiros industriais e industria ali-
mentaria. 

S30.  

� R.D.Congo. É un país subdesenvolvido. Non ten costa mais o río Congo é na-
vegable, que comunica o país co mar.. 

� Alemaña, país desenvolvido. Situado no norte de Europa, con amplas zonas 
costeiras e boas comunicacións. 

� 1. Terciario. / 2. Primario 

S31.  

1: cubrir necesidades. 2: troco. 3: sal. 4: moeda. 5: vendedor/a. 6: mercadoría. 7: 
comprador. 8: supermercados. 9: Silleda. 10: exportacións. 11: importacións. 12: 
balanza comercial.13: acumulación. 14: forza de traballo. 15: salario. 

 

S32.  

País Exportacións (porcentaxe) País Importacións (porcentaxe) 

���� Outros 
19’3 + 11’4 + 9’4 + 8’5 + 8’4 + 4’0 + 3’1 + 

2’8 = 66’9% 

100 – 66’9 = 33’1% 
���� Outros 

15’0 + 14’5 + 8’5 + 5’8 + 4’9 + 4’3 + 3’7 + 
3’3 = 60% 

100 – 60 = 40% 
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Exportacións Importacións 

  

 

Francia e Alemaña (por vía férrea, estradas e rutas marítimas).  

Pporto de Vigo-Saint Nazaire e vía aérea; Portugal (estrada, vía férrea). Reino Unido (rotas marítimas e aéreas). 

 

S33.  

���� Metro Pasaxeiros, colectivo, público, terrestre e contaminante. 

���� Hidroavión Mercadorías, colectivo, privado, aéreo/fluvial e contaminante. 

���� Bicicleta eléctrica Pasaxeiros, individual, privado, terrestre e ecolóxico (non contaminante). 

 

S34.  

Recoñécese a liberdade e a gratuidade da educación. Non se cumpre, milleiros de 
nenos e nenas non poden acceder á educación, por ter que traballar, por non ter 
acceso a recursos educativos, por ser nenas (prima a educación dos homes fronte 
ás mulleres). 

S35.  

� O 11’55 % da poboación mundial é analfabeta. 

� Porcentaxe subsahariana: X = 19’4% 

� 774 millóns mundo -------- 150 millóns subsahariano 

� 100 -------------------------- X 

� Estes datos din que dous de cada 10 persoas analfabetas do mundo viven no 
continente africano, moi por riba da media mundial. 

S36.  

País Continente 
Chegada de 

turistas (millóns) 
Ingresos xerados (miles de millóns) 2006 

���� Francia Europa 79'1 85.7 1º 

���� España Europa 58'5 51.1 3º 

���� EEUU América Norte 51'1 85.7 1º 

���� China Asia 49'6 33.9 5º 

���� Italia Europa 41'1 38.1 4º 

���� Reino Unido Europa 30'7 33.7 6º 

���� Alemaña Europa 23'6 32.8 7º 

���� México América 21'4 - Australia (8º) 

���� Austria Europa 20'3 16.9 10º 

���� Rusia Eurasia 20'2 - Turquía (9º) 
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S37.  

Os habitantes dos países do primeiro mundo teñen acceso aos centros de saúde, 
aos médicos e aos medicamentos, de forma xeral, isto non quer dicir que o seu 
funcionamento sexa todo o axeitado que debería. Mais, nos países subdesenvolvi-
dos apenas hai hospitais cun número de médicos proporcional ao total da poboa-
ción. Por outra banda, as multinacionais farmacéuticas controlan as patentes dos 
medicamentos e dificultan o acceso destas poboacións a eles, o que provoca unha 
alta mortalidade. A maiores, nos países do terceiro mundo existen moitas doenzas 
apenas estudadas (malaria,...) para as que non se coñecen tratamentos curativos ou 
paliativos e que causan milleiros de mortes. 

S38.  

���� As nenas e mulleres, en xeral, deben dedicar unha media de catro horas para coller auga, un 
ben escaso no rural. 

V 

���� Longas guerras civís, que converteron aos nenos/as en soldados involuntarios, como o caso de 
Mozambique, e que limita o número de mestres para a súa formación. 

V 

���� Os nenos e nenas do terceiro mundo non teñen interese en aprender a ler ou escribir. Non o pre-
cisan para a súa vida cotiá. 

F 

 

A facilidade ou dificultade de acceso á educación marca o futuro humano: condiciona as opcións profesionais e 
laborais, non se pode garantir a igualdade de oportunidades e a promoción social. 
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4.2 Solucións do test de autoavaliación 
 

1. Os factores físicos que máis inflúen na configuración dun espazo agrario son... 

� O clima, o relevo e o solo. 

�  

�  

�  

2. Cruz Gallástegui, Xosé Cornide e Antonio Raimundo Ibáñez son persoeiros relacionados, 
respectivamente: 

�  

�  

�  

� Coa agricultura, coa pesca e coa industria. 

3. As materias primas son... 

� Produtos de orixe natural que o home transforma, a través das actividades in-
dustrias, noutros máis aptos para o consumo. 

�  

�  

�  

4. Atopamos as fontes de enerxía renovable: 

�  

�  

� No sol, no mar, no vento e nas plantas. 

�  
 

5. O sector terciario comprende actividades que... 

� Non producen bens materiais, senón que prestan actividades e servizos.  

�  

�  

�  
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6. Principais industrias mundiais: 

�  

�  

� Siderúrxica. Mecánica. De máquinas, ferramentas e instrumentos de precisión. 
Química. Alimentaria. 

�  

7. A existencia de... 

�  

�  

�  

� Topográficas, climáticas e biolóxicas.  

8. En Galicia hai explotacións mineiras de:  

�  

� Granitos, arxilas e lousas. 

�  

�  
 

9. O turismo é unha das actividades máis importantes do sector terciario xa que... 

� Supón unha importante fonte de riqueza, activa outros sectores económicos e 
xera numerosos empregos. 

�  

�  

�  

10. Cualifique a súa actividade estudantil nesta unidade de actividade económica: 

�  

�  

�  

�  
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5. Glosario 
 

���� Árbore autóctona 
A que forma parte da vexetación natural ou clímax dunha área xeográfica, é dicir, adaptada 
perfectamente ás condicións climáticas e do solo. 

A 

���� Armador Persoa ou entidade que se dedica profesionalmente á explotación comercial dun barco. 

 

C 
���� Confraría de 

pescadores 
Asociación gremial de mariñeiros. 

 

���� Especie 
bentónica 

A que vive normalmente no fondo do mar. Adoita presentar adaptacións características, como 
o corpo plano e gran mimetismo: homocromía. 

���� Especie 
peláxica 

A que vive en pleno mar. Se se deixa arrastrar polas augas forma o plancto. Se se despraza 
para buscar o ambiente axeitado recibe o nome de necto. 

E 

���� Evaporación Transformación dun líquido en vapor, sen que ferva. 

 

I ���� Infiltración 
Paso dun líquido a través dun corpo moi lentamente. A infiltración é maior se o terreo é máis 
permeable. 

 

L ���� Lonxa Edificio no que se vende e merca peixe. 

 

���� Marea vermella 
Conxunto de microorganismos tóxicos mariños -dinoflaxelados- que se reproducen moi axiña 
en enormes cantidades, se teñen condicións ambientais favorables: temperatura, salinidade, 
nutrientes. Afecta a moluscos como mexillóns e ameixas. M 

���� Materia orgánica Substancia que se forma no solo ao apodrentaren os organismos vivos, vexetais e animais. 

 

���� Patrón de 
costa 

Capitán do barco. É o responsable da dirección do barco. 

���� Patrón de 
pesca 

Técnico especialista na localización e nas técnicas de captura dos peixes 

���� Peixe azul Peixe con moita graxa: xurelo, bocarte, bonito, agulla… 

���� Peixe branco Peixe con baixo contido de graxa: faneca, pescada, ollomol... 

P 

���� Permeabilidade 
Propiedade física que teñen certos terreos e rochas de deixaren pasar os líquidos a través de 
si. 

 

S ���� Sobrepesca Pesca excesiva e incontrolada. 
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6.  Bibliografía e outros recursos 

Bibliografía 

� Consellería de Educación. Libros para a educación secundaria a distancia. Ámbito da 
sociedade. Módulo 1: Unidades 2, 3 e 4. Módulo 4 A. Economía e traballo. 

[http://www.edu.xunta.es/ea/] 

� Libros de texto de 3º ESO Ciencias Sociais. Xeografía. Diversas editoriais: Xerais, 
Consorcio Editorial, Anaya. 

� O petróleo unha riqueza envelenada. Global Express. A actividade na aula. Edición nº 
12. Novembro 2006.  

[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2629] 

Ligazóns de internet 

�  [http://www.oecd.org/home]  

OCDE (Organización para a Cooperación Económica Europea). 

� [http://www.opec.org/home/]  

OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) . 

� [http://www.undp.org/spanish/]  

PNUD (Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento) . 

� [http://europa.eu/index_es.htm]  

Unión Europea.  

� [http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=29011&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html]  

UNESCO  

� [http://mediorural.xunta.es/]  

Xunta de Galicia. Consellaría Medio Rural. Información sobre o mundo da gandaría, 
agricultura, forestal e alimentación de Galicia. 

� [http://webpesca.xunta.es/pescacms/opencms/WebPesca/]  

Xunta de Galicia. Consellería do Mar. 

Filmografía  

� Los lunes al sol. León de Aranoa, Fernando. Ambientada nunha cidade do norte penin-
sular, filmada en Vigo. Crise industrial de finais do século XX.  

[http://www.edualter.org/material/cinemaitreball/lunes.htm] 

[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000699/spip/IMG/doc/FICHA_DIDACT

ICA_DE_LA_PELICULA-LOS_LUNES_AL_SOL-.doc] 
 


