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3ª parte.  

O SECTOR PRIMARIO 

Enténdese por sector primario aquel sector da economía dun país que abrangue o conxunto das actividades que se 
basean na obtención de bens procedentes da natureza e que non implican unha transformación dos produtos: agri-
cultura, gandaría, pesca, caza, explotación forestal e minaría. 

1. As actividades do sector primario 

Na columna da esquerda do cadro que aparece deseguido aparecen citados diferentes oficios ou profe-
sións. Débese indicar na columna da dereita se cada un deles está ou non está incluído dentro do sector 
primario. 

 

 OFICIOS OU PROFESIÓNS  SI /NON 

Plantar semente nun campo  

Traballar nunha fábrica de automóbiles  

Conducir un camión que transporta mercadorías  

Capturar peixe en alta mar  

Explicarlles unha lección aos alumnos  

Vender lavadoras nunha tenda de electrodomésticos  

Coidar dun rabaño de ovellas  

Obter resina dunha árbore  

2. O sector primario e a poboación activa 

As cantidades que aparecen sinaladas no eixe vertical do seguinte diagrama de barras representan porcen-
taxes de poboación activa que traballa no sector primario, entanto que no eixe horizontal están reflectidos 
os distintos continentes. 

 

Fonte: “Ecúmene. Ciencias Sociais, Xeografía”. Ed. Vicens Vives, 3º de ESO. 

 Que representa cada unha das barras verticais? 
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 Cales son os dous continentes que teñen unha porcentaxe máis alta de poboación activa dedicada ao 
sector primario? 

 Cales son dous os continentes que teñen unha porcentaxe máis baixa de poboación activa dedicada ao 
sector primario? 

 Cales son os continentes que teñen un menor desenvolvemento económico? Por que? 

 Cales son os continentes cun maior desenvolvemento económico? Por que?  

3.  Os elementos da paisaxe agraria 

A paisaxe agraria é o espazo modificado polo ser humano para desenvolver todo tipo de actividades relacionadas 
coa agricultura e a gandaría. 

Na actualidade, coexisten no mundo a agricultura de subsistencia, orientada cara ao consumo do grupo hu-
mano produtor, e a agricultura de mercado, encamiñada á produción de excedentes e á obtención de beneficios 
mediante a súa venda. O predominio dunha ou doutra agricultura é un dos trazos diferenciadores entre os países 
subdesenvolvidos (os países de África, Asia, América central e América do sur) e os países economicamente desen-
volvidos (os países de Europa, América do norte, Xapón e Australia). 

Nesta tarefa están definidos distintos elementos relacionados coa paisaxe agraria. Tal e como aparecen no ca-
dro as definicións non se corresponden co termo definido. Debe relacionar na columna da dereita, seguindo o 
exemplo, cada unha das definicións presentes na columna do centro cos termos definidos na columna da esquerda. 

TERMO DEFINIDO DEFINICIÓN  

1. Latifundio  A. É aquel no que as vivendas están espalladas por todo o terri-
torio 

A3 

2. Policultivo B. Son os que non explotan a parcela na súa totalidade  

3. Hábitat disperso C. Cultivo dun único produto nun espazo  

4. Monocultivo D. Propiedade agrícola de grandes dimensións  

5. Hábitat concentrado E. Cultivo de varios produtos nun mesmo espazo  

6. Cultivos extensivos F. É aquel no que as vivendas están agrupadas  

7. Minifundio G. Son os que buscan o máximo aproveitamento do terreo  

8. Cultivos intensivos H. Propiedade agrícola de dimensións reducidas  

4.  Contraste entre agricultura de mercado e agricultura de subsistencia 

Deseguido aparecen citadas catro características da agricultura de mercado e outras catro da agricultura de 
subsistencia, pero están mesturadas. Sitúe na columna esquerda do cadro as características da agricultura de mer-
cado e na columna dereita as características da agricultura de subsistencia. 

Predominio do policultivo 

Predominio do monocultivo 

Mecanización do campo 

Escasos avances tecnolóxicos 

O obxectivo é a subsistencia 

O obxectivo é obter altos beneficios 

É propia de países desenvolvidos 

É propia de países subdesenvolvidos 
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AGRICULTURA DE MERCADO AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA 

  

  

  

  

5.  A distribución espacial dos tipos de agricultura básicos 

Relacione cada un dos países citados deseguido co número que lle corresponda no mapa, e indique no cadro 
en cales predomina unha agricultura de mercado e en cales predomina unha agricultura de subsistencia. Ten que 
lembrar que nos países máis desenvolvidos existe unha agricultura de mercado e nos países subdesenvolvidos existe 
unha agricultura de subsistencia. 

PAÍSES NUMERADOS NO MAPA 

Australia Exipto Estados Unidos 

India Gran Bretaña Perú 

 

PAÍSES CON AGRICULTURA DE MERCADO PAÍSES CON AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA 

  

  

  

6. A gandaría, a pesca e a explotación forestal forman parte, xunto coa agricultura, do sector primario. A gandaría é o 
conxunto de actividades baseadas na explotación de animais domésticos coa finalidade de obter un beneficio eco-
nómico. Na actualidade, e de acordo co modo de produción, existen dous tipos de explotacións gandeiras: dunha 
banda a extensiva, característica dunha economía de subsistencia (a produción obtida destínase ao consumo por 
parte do produtor), que necesita escasos investimentos e ten unha baixa produtividade (obtén pobres rendemen-
tos); doutra banda a intensiva, propia dunha economía de mercado (a produción obtida destínase á venda para aca-
dar beneficios), que require importantes investimentos e posúe unha produtividade moi alta (obtén elevados ren-
dementos).  

 A pesca é aquela actividade que se fundamenta no aproveitamento dos recursos do mar. 

 A explotación forestal céntrase no aproveitamento das árbores, especialmente da madeira, produto que 
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ten unha enorme cantidade de aplicacións na industria e na construción. 

Termos básicos relacionados coa gandaría, a pesca e a explotación forestal 

Indique na columna da dereita do cadro se os termos que aparecen na columna da esquerda se relacionan 
coa gandaría, coa pesca ou coa explotación forestal. 

TERMO ACTIVIDADE ECONÓMICA 

Caladoiro  

Silvicultura  

Granxa  

Acuicultura  

Gandaría intensiva  

7. Características da pesca 

Fíxese nos seguintes termos:  

bancos costa 

altura rodaballo 

plataformas sobreexplotación 

 Sitúe no espazo punteado que lle corresponda cada un dos termos anteriores de xeito que completen 
as seguintes frases, as cales deben expresar de xeito lóxico diversas características e problemas que 
afectan na actualidade á actividade pesqueira: 

A ................................ dos recursos pesqueiros pon en perigo a supervivencia de moitas especies. 

Os principais caladoiros de pesca atópanse nas...................................... continentais. 

A acuicultura permite criar en catividade especies como o ......................................... 

A pesca realizada preto da ................................. chámase pesca de baixura. 

A pesca de.................................. realízase en mar aberto. 

Os países con litoral dedícanse á explotación dos .................................. de pesca. 

8. A influencia da UE no sector primario en España 

 O ingreso de España na Unión Europea obrigou a unha importante reconversión do sector primario español e gale-
go. As pautas establecidas pola política agrícola comunitaria (PAC) e pola política pesqueira común (PPC) provocaron 
tremendos problemas de adaptación aos sectores agrario, gandeiro e pesqueiro. Especialmente as limitacións dos 
topes de produción (cota láctea, redución do número de capturas na pesca, etc.) foron moi contestadas pola poboa-
ción dedicada ao sector primario, malia as axudas económicas e as subvencións concedidas pola Unión Europea. 

A influencia da UE no sector primario en España 

 Fíxese nos seguintes termos: 

agraria España capturas 

leite pesqueira europea 

 Sitúe no espazo punteado que lle corresponda cada un dos termos anteriores de xeito que completen o 
texto, que debe expresar coherentemente a problemática xerada no sector primario español polo in-
greso do país na Unión Europea: 

 “O ingreso de España na Unión .......................... supuxo a necesidade de aceptar a política 
............................ comunitaria (PAC) e a política......................... común (PPC). Unha consecuencia inmedia-
ta da aceptación da PAC foi a de reducir a produción do..................... (cota láctea) e doutros produtos, xa 
que excedían en moito o tope esixido polas autoridades comunitarias. No caso da pes-
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ca................................ perdeu parte importante das licenzas que tiña para pescar en augas comunitarias e 
sufriu unha limitación no número de........................... de certas especies”. 

9. O sector primario en Galicia 

Indique na columna da dereita se son verdadeiras (V) ou falsas (F) as características relacionadas co sector 
primario galego que aparecen na columna da esquerda. 

CARACTERÍSTICAS V/F 

O sector primario é pouco importante dentro da economía galega  

A agricultura galega caracterízase pola práctica do policultivo  

As explotacións gandeiras céntranse, sobre todo, na cría de ovellas  

A pesca é en Galicia a primeira actividade do sector primario  

Unha das zonas máis importantes dedicada ao cultivo da vide é o norte da provincia de 
Lugo 

 

O porto de Vigo é o máis importante porto pesqueiro de Galicia polas toneladas de peixe 
desembarcado 

 

10. As actividades do sector primario 

Indique na columna da dereita se as actividades económicas que aparecen na columna da esquerda do ca-
dro forman parte (SI) ou non forman parte (NON) do sector primario: 

ACTIVIDADE SI/ NON 

Transporte  

Pesca  

Agricultura  

Construción  

Comercio  

Gandaría  

Turismo  

Industria  

Turismo NON 

Industria NON 

 

11. Conceptos básicos relacionados co sector primario 

Atope na sopa de letras os termos relacionados co sector primario aos que corresponden as seguintes de-
finicións: 

Cultivo dun único produto nun 
espazo 

Cultivo de varios produtos nun 
mesmo espazo 

Propiedade agrícola de grandes 
dimensións 

Explotación gandeira na que se 
crían distintos tipos de animais 

Técnica pola que se crían en cati-
vidade especies mariñas 

Área do mar de grande riqueza 
pesqueira na que traballan os 
barcos 

 

V E T G A C O A H L P I S P 

L P N E X U S C M O Q U T E 

A H M O N O C U L T I V O R 
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T N V A A M U I T I D R R F 

I E N F R S C C L V O Ñ U L 

F R O C G U G U B Z H T D T 

U B F P L C A L A D O I R O 

N I T T P F N T D A V E A A 

D L I A B O C U E F P S H Z 

I V M R I P S R L F U Q R S 

O G I R B M P A Ñ U V R I C 

12. España na Unión Europea 

Marque cun X o interior do cadro que corresponda á opción correcta no seguinte test: 

 

 A política agraria comunitaria permite aumentar a produción do leite en España. 

 A política agraria comunitaria establece una cota na produción do leite en España. 

 A política agraria comunitaria non permite producir leite en España. 

 

 A redución das capturas na pesca debeuse ao ingreso de España na Unión Europea. 

 A redución das capturas na pesca debeuse ao ingreso de España na OTAN. 

 A redución das capturas na pesca debeuse ao ingreso de España na ONU. 

 

 O ingreso na Unión Europea supuxo a desaparición do sector primario español. 

 O ingreso na Unión Europea non influíu no sector primario español. 

 O ingreso na Unión Europea supuxo a reconversión do sector primario español. 

 

 A Política Agraria Comunitaria coñécese coas siglas UE. 

 A Política Agraria Comunitaria coñécese coas siglas PPC. 

 A Política Agraria Comunitaria coñécese coas siglas PAC. 

13. O sector primario en Galicia 

No seguinte mapa de Galicia aparecen reflectidas as actividades relacionadas co sector primario que se 
practican na comunidade. Fixándose na lenda do mapa (cadros situados nos bordos onde se recolle o sig-
nificado dos signos que aparecen no mapa), pode contestar ás cuestións formuladas deseguido do citado 
mapa. 
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Fonte: “Ecúmene. Ciencias Sociais, Xeografía”. Ed. Vicens Vives. 3º de ESO. 

 Que actividades do sector primario aparecen representadas no texto? 

 Indique os cinco produtos agrícolas máis cultivados en Galicia 

 En que parte de Galicia se cultiva a vide? 

 Cales son as dúas especies gandeiras máis explotadas na comunidade? 

 Indique o nome dos tres portos pesqueiros máis importantes 

 


