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A  ACTIVIDADE  ECONÓMICA 

I.- ACTIVIDADE ECONÓMICA. 

1. Concepto:     Conxunto de actividades que o ser humano realiza para satisfacer as 

súas necesidades, tanto básicas ( alimento, vestido, vivenda, enerxía,…) coma non 

básicas ( automóviles, ordenadores, móviles, ocio,…).Con estas actividades obtemos: 

 

A. Bens:  productos materiais coma alimento, vestido, vivendas, libros, … 

 

� Bens de equipo ou produción: máquinas , ferramentas,… que se 

empregan para facer outros bens. 

� Bens de consumo: roupa, alimentos, automóbiles, libros,… 

 

B. Servizos:  produtos inmateriais coma educación, sanidade,…. 

Actividade 1. Pon 3 exemplo de 3 necesidades básicas e outras  3 de non básicas. 

Actividade2. ¿Qué diferencia existe entre bens e servizos ? Pon un exemplo. 

2. Tipo de Actividades económicas: 

 

A. De Produción : obteñen bens e servizos ( agricultura, industria, comercio, 

pesca, …) 

 

B. De Distribución:  poñen eses bens e servizos producidos á disposición do 

consumidor (a comercialización: compra-venda no mercado ). P.ex: transporte, 

comercio,… 

 

C. De Consumo: o consumidor fai uso dos bens e servizos.  

Actividade 3. Fai un esquema dos Tipos de actividades económicas. Pon dous exemplos de cada un. 
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3. Axentes económicos: 

 

A. Empresas: producen os bens e servizos, co obxectivo de obter beneficios ( 

empresas privadas, que poñen á venda os bens producidos tendo en conta os 

custos de produción ) ou con fins sociais ( empresas públicas ). Podermos 

clasificar as empresas segundo: 

 

� O tamaño:  

• Pequenas: menos de 50 traballadores 

• Medianas: ata 250 traballadores 

• Grandes: máis de 250 traballadores 

� A  propiedade: 

• Sociedades Limitadas ( SL ): un ou varios propietarios 

• Sociedades Anónimas ( SA ): a súa propiedade está dividida en 

accións. 

• Cooperativas: propiedade colectiva dos traballadores. 

� A procedencia do capital:  

• Públicas: do Estado 

• Privadas: de particulares 

 

B. Estado ( sector público):función: 

� Recada  impostos: 

• Directos, que pagan os cidadáns con respecto ó seu nivel de 

riqueza, coma por exemplo o IRPF: Imposto sobre a Renda das 

Persoas Físicas. 

• Indirectos, que pagan os cidadáns ó consumir bens e servizos, 

coma por exemplo o IVE: Imposto sobre o Valor Engadido 

� Fixa as leis referentes á economía, 

� Redistribúe a riqueza. 

� Ofrece bens públicos: sanidade, educación, estradas, aeroportos, 

cultura,… 

C. Consumidores: mercan os bens e servizos co obxectivo de satisfacer as súas 

necesidades. No consumo inflúen: 

� Os ingresos do consumidor e a riqueza do país. 

� O prezo dos bens e servizos. 

� Os impostos. 

� … 
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Actividade 4. Fai un esquema dos  axentes económicos, explicando a función que cada un deles ten na actividade 

económica. 

Actividade 5. Explica a diferencia que hai entre: 

• Sociedade anónima ( SA ) e sociedade limitada (SL ). Intenta poñer un exmplo de cada un. 

• Impostos directos e indirectos. Explícao cun exemplo. 

 

4. Factores produtivos: 

 

A. Recursos naturais: elementos da natureza ( materias primas )que se poden 

empregar na producion de bens e servizos ( auga, alimentos, minerais, 

bosques, …). A economía actual enfróntase a un grave problema:  a 

explotación racional dos recursos e a búsqueda de fontes de enerxía 

alternativas, debido a que hai recursos naturais de 2 tipos: 

� Renovables: non se esgotan coa súa utilización. 

• Biomasa: bosques e madeira, produtos da agricultura. 

• Auga 

• Enerxía hidráulica . 

• Radiación solar. 

• Vento 

• Ondas mariñas 

• Enerxía Xeotermal 

• Peixes 

� Non-renovables: aqueles que se esgotan coa súa utilización, xa que as 

súas resevas ( stock )son limitadas: 

• Petróleo, carbón, minerais, metais, gas natural 

 

B. Traballo:  esforzo que realiza o ser humano na produción de bens e servizos a 

cambio dun salario. 

 

C. Capital: todos os medios utilizados no proceso produtivo: 

 

� Físico: elementos materiais ( máquinas, materias primas, … ) 

� Humano: traballadores 

� Financieiro: diñeiro necesario no proceso produtivo ( para mercar 

materias primas, pagar ós empregados, a enerxía consumida, …..) 

D. Tecnoloxía: conxunto de coñecementos e métodos que, permiten construir 

obxectos e máquinas usados para producir. 
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Actividade 6. Cales son os 4 factores produtivos. Fai unha definición de cada un. 

Actividade 7. Exemplo de factores produtivos dunha panadería e dunha actividade pesqueira 

Actividade 8. Diferencia entre  recursos renovables e non- renovables. Pon exemplos de cada un. 

2.- SISTEMAS ECONÓMICOS 

• Comunista ( ou Socialista ): 

o Actividade económica planificada polo Estado, que: 

�  é propietario dos medios de producción ( terra, maquinaria, capital,…) e 

das empresas. 

� Controla o mercado. 

� Ex: China, Cuba, Corea do Norte. 

 

• Capitalista ( economía de mercado ): actividade económica regulada polo mercado, 

no que participan empresas e consumidores. 

 

o Produción:  

� Que e canto: lei da oferta e da demanda ( o mercado decide): 

• Oferta: cantidade de bens e servizos disponibles no mercado. 

• Demanda: cantidade de bens e servizos que os consumidores 

están a dispostos a a consumir. 

• Os prezos suben se a demanda é maior que a oferta, e viceversa. 

� Como: empresas privadas : empresarios propietarios dos medios de 

produción ( maquinaria, fábrica, …) 

� Para quen: consumidores, que dependen para mercar do seu poder 

adquisitivo, o cal produce unha enorme desigualdade entre as diferentes 

clases sociais  ( e incluso rexións do mundo ): a repatición da riqueza non 

é todo o xusta que se podería desexar. 

� Para que: para conseguir o máximo beneficio. 
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o Institucións:  

� Bancos: gardan diñeiro dos clientes co cal fan investimentos e créditos. 

� Bolsa: nela véndense e cómpranse accións das empresas que son 

sociedades anónimas. 

� Sindicatos:  organizacións dos traballadores que loitan pola mellora dos 

salarios e condicións de traballo, por exemplo exercendo o seu dereito á 

folga. 

� Organizacións empresariais: nas cales os empresarioas defenden os 

seus intereses económicos. 

o Indicadores:  

� PNB: Poduto Nacional Bruto ( valor do producido por todas as 

actividades económicas nun país nun ano ). 

�  PIB: Produto Interior Bruto ( valor en moneda de todos os bens e 

servizos producidos por un país ). 

�  Renda per cápita: resultante de dividir os ingresos obtidos na produción 

económica total dun país entre o seu número de habitantes. 

� IPC: Indice de Prezos  de Consumo ( suba dos prezos, é decir, a inflación ) 

Actividade 9. Cal é a diferencia  entre o sistema económico comunista e o capitalista? 

Actividade 10. Fai un esquema da economía de mercado respondendo ás seguintes  preguntas sobre a produción : 

que, canto, como, para quen e para que. 

3.- OS SECTORES ECONÓMICOS. 

• Sector Primario: explotación directa dos recursos naturais: 

o Da terra: agricultura, ganderia, explotación forestal. 

o Do mar: pesca. 

 

• Sector Secundario:  transforma  as materias primas en produtos elaborados ou 

semielaborados, utilizando fontes de enerxía. 

o minería, industria, construción, fontes de enerxía 

 

• Sector Terciario: proporciona servizos: 

o Transporte, comercio,  turismo, comunicacións, sanidade, 

educación,seguridade , … 

• Actividade 11. Fai un sinxelo esquema onde expliques cales son os 3 sectores da economía, que fai cada un 

deles  e cales son as súas actividades principais. 

• Actividade 12. Texto: Consumismo non significa felicidade. 

• Actividade 13. Texto: E o secreto da felicidade é…. 


