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A ECONOMÍA. 1ª PARTE 
A  ACTIVIDADE  ECONÓMICA 

 
1.- ACTIVIDADE ECONÓMICA. Concepto:      

 
 
 
A actividade económica é o conxunto de actividades 

que o ser humano realiza para satisfacer as súas necesidades, 
tanto básicas ( alimento, vestido, vivenda, enerxía,…) coma 
non básicas ( automóbiles, 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 fabricar 

outros bens. 
 Bens de consumo: roupa, alimentos, automóbiles, libros,… é decir, bens que van ser 

utilizados directamente polo consumidor unha vez están á súa disposición no mercado 
(comercio) 
 

B. Servizos:  produtos inmateriais coma educación, sanidade, transporte, seguridade, comercio …. 
 

Actividade 1. Esquema. 
Actividade 2. Pon 3 exemplos de  necesidades básicas e outros  3 de non básicas. 
Actividade3. ¿Qué diferencia existe entre bens e servizos ? Pon un exemplo. 
 

2.- TIPOS 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 4. Fai un esquema dos Tipos de actividades económicas. Indícaos nas imaxes.  

 
Fonte: Banco de imaxes intef 

 
Actividade 5. Pon dous exemplos de cada tipo de actividade e unha empresa que se adique a ela. 
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3. AXENTES ECONÓMICOS: 
 

Os axentes económicos son todos aqueles actores que interveñen na economía nalgunha das súas funcións: 
produción de bens e servizos, distribución dos mesmos e consumo. Tres son os axentes económicos: 

 

 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 ). 
Podemos 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 

 Estado ( sector público):función: 
 Recada  impostos: 

 Directos, que pagan os cidadáns con respecto ó seu nivel de riqueza, coma por 
exemplo o imposto de sociedades ( para empresas )e o  IRPF: Imposto sobre a Renda 
das Persoas Físicas ( para traballadores ) 

 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,… 

 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. 
 …   

 
 
Actividade 6. Fai un esquema dos  axentes económicos, explicando a función que cada un deles ten na actividade 
económica. Acompáñao de imaxes. 
Actividade 7. Explica a diferencia que hai entre: 

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

 Impostos directos e indirectos. Explícao cun exemplo. 
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4. FACTORES PRODUTIVOS. 
 
 Os factores produtivos son todos aqueles recursos necesarios no proceso de produción dun ben ou servizo: 
recursos naturais, traballo, capital e tecnoloxía. 

 
 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 
 

 Traballo:  esforzo que realiza o ser humano na produción de bens e servizos a cambio dun salario. 
A forza de traballo é, no sistema capitalista, unha mercadoría que depende da lei da oferta e da demanda. De 

feito, é unha das variables que inflúen no prezo final do ben ou servizo produtivo. No sistema económico globalizado 
os custos salariais son un elemento máis que fai que unha empresa sexa ou non competitiva en prezos. E isto fai que 
grandes multinacionais leven a súa produción a países nos que os traballadores teñen menos proteccións sociais  e 
legais, e xa que logo, salarios máis baixos. Para comprobalo só tes que mirar o lugar de produción de moitos artigos 
de grandes empresas  que están á venda nos comercios de todo o mundo: made in Thailandia, Marrocos, India, 
China …. 

Por riba, a crise que afecta a toda Europa, e en maior grao a España, fai que a taxa de desemprego ( paro ) sexa 
altísima : arredor dun 20% en Galicia e dun 25% en España . A outubro de 2013, o número de parados en A Pobra do 
Caramiñal é de 777 persoas ( 348 homes e  429 mulleres ). A pesar da cobertura social ao desemprego 
(fundamentalmente o cobro do subsidio coñecido coma “ o paro “ ) millóns de persoas ( preto de 6 millóns en 
España e 275.000 en Galicia ) viven unha situación desesperada pola falta de traballo: desahucios, emigración, 
comedores sociais,bancos de alimentos … 

 
 

TASA DE DESEMPREGO % 
SETEMBRO 2013 

MEDIA UNIÓN EUROPEA 11 

ESPAÑA 26,6 

PORTUGAL 16,3 

GRECIA 27,3 

ITALIA 12,5 

ALEMAÑA 5,2 

FRANCIA 11,1 

BÉLXICA 8,9 

EE.UU. 7,2 

XAPÓN 4 
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Datos: Eurostat 

 
 

Ademáis da falta de protección social e lagal en moitos países, á parte do desemprego, 
outros problemas no mundo laboral son: 

 O traballo infantil, fundamentalmente nos países subdesenvolvidos, nos que a 
explotación de nenos no campo e en talleres artesanais é moi común. Chégase á 
escravitude, servidume e traballo forzoso. Según a OIT ( Organización Internacional 
do Traballo ) hai no ano 2013 168 millóns de nenos e nenas traballando. 

 O traballo feminino: A muller está en desigualdade con respecto ao home no mundo laboral, e non só nos 
países subdesenvidos. En España, por exemplo, a  muller cobra preto dun 25% menos que o home polo 
menos traballo, o que supón case 6.000 € ao ano.  

 A integración laboral  das persoas con discapacidades físicas ou psíquicas. Si para un traballador que non ten 
esa eiva, xa lle é difícil hoxe en día atopar traballo, eles dependen en moitas ocasións de plans específicos ou 
accións sociais de institucións concretas, como a ONCE, ou AMICOS na comarca do Barbanza.  
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 Capital: todos os medios utilizados no proceso produtivo: 
 

 Físico: elementos materiais ( máquinas, edificios, materias primas, … ) 
 Humano: traballadores 
 Financieiro: diñeiro necesario no proceso produtivo ( para mercar materias primas, pagar ós 

empregados, a enerxía consumida, …..) 
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 Tecnoloxía: conxunto de coñecementos técnicos e métodos que permiten construir obxectos e máquinas 
usados para producir. Unha empresa que queira ser competitiva ten que utilizar a tecnoloxía máis avanzada: 
producir máis e mellor,cun custo menor. 

 
Actividade 8. Cales son os 4 factores produtivos. Fai un esquema, cunha  definición de cada un. 
Actividade 9. Exemplo de factores produtivos dunha panadería e dunha actividade pesqueira 
Actividade 10. Diferencia entre  recursos renovables e non- renovables. Pon exemplos de cada un. 
Actividade 11. Reflexiona sobre a situación laboral doa traballadores e traballadoras dos países en desenvolvemento, 
explicando a súa situación. 
Actividade 12. Elabora un pequeño comentario sobre as viñetas de Forges. 
 
5.- SISTEMAS ECONÓMICOS 
 

 De subsistencia: A actividade económica está baseada no sector primario cunha agricultura e gandaría 
tradicionais, atrasadas tecnoloxicamente e cunha produtividade moi baixa. Correspóndese con países 
subdesenvolvidos economicamente ( pobres ). 

 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, é decir, a produción, os salarios e os prezos. 
 … busca coma obxectivo a igualdade social. 
 Ex: China, Cuba, Corea do Norte, Vietnam, Laos, ainda que están introducindo cambios cara 

o sistema capitalista. 
 

 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. Exemplos: CIG, UXT, CCOO 
 Organizacións empresariais: nas cales os empresarioas defenden os seus intereses 

económicos. Exemplos: CEOE e CEPYME 
o Indicadores:  

 PNB: Poduto Nacional Bruto ( valor do producido por todas as actividades económicas dos 
residentes dun país nun ano, ainda que os bens e servizos se produzan no estranxeiro). 

  PIB: Produto Interior Bruto ( valor en moneda de todos os bens e servizos producidos 
dentro das fronteiras dun país nun ano). 

  Renda per cápita: resultante de dividir os ingresos obtidos na produción económica total 
dun país ( PIB ) entre o seu número de habitantes. A renda per cápita soe ser un importante 
indicador do nivel e calidade de vida dos habitantes dun país e, xa que logo, da riqueza do 
mesmo. Por exemplo, a renda per cápita de EE.UU é de 37.000 €, a de España de 21.000 €. 
Etiopía ten 340 €. 

 IPC: Indice de Prezos  de Consumo ( suba dos prezos, é decir, a inflación ) 
Actividade 13. Cal é a diferencia  entre o sistema económico comunista e o capitalista? 
Actividade 14. Fai un esquema da economía de mercado respondendo ás seguintes  preguntas sobre a produción : 
que, canto, como, para quen e para que. 
Actividade 15. Que é a renda per cápita? Que indica? Que conclusións extraes dos datos que se amosan na seguinte 
gráfica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
A economía. 1ª parte :A actividade económica.  3º ESO   viaxeaitaca.com 

6. A GLOBALIZACIÓN 

 
 

Nos últimos anos, desde finais do S XX, púxose en marcha un proceso polo cal se forma unha 
interdependencia e unificación económica,social, cultural, política e tecnolóxica en todo o mundo.  A mellora nas 
comunicacións terrestres ( transportes e vías de comunicación ) e da tecnoloxía das telecomunicacións ( internet, 
informática, satélites, telefonía ) influiu  decisivamente neste proceso de globalización.  
Dentro deste proceso podemos distinguir. 
-Globalización económica. Integración das economías nacionais, rexionais e locais  nunha economía de 
mercado mundial, a escala planetaria, protagonizada polas grandes empresas multinacionais,o libre comercio e a 
sociedade de consumo. 
-Globalización política. Integración das  políticas nacionais nunha política mundial. Nela toman protagonismo os 
grandes organismos internacionais como a ONU e as decisións afectan a todos os países. Cada vez toman máis 
importancia organizacións non gubernamentais, as coñecidas ONGs, que tenta influir nas decisións políticas 
medioambientais ( Greenpeace, WWF, ...) ou doutro tipo ( Médicos sen fronteiras, Intermón Oxfam, ...) 
-Globalización cultural. A música, a moda, o pensamento, a arte ... tamén forman parte da “Aldea global”. O modo 
de vida occidental estase a difundir por todo o Planeta. Así, en países tan distantes e tan distintos como Brasil, China, 
Senegal, Rusia ou Portugal adoptan esa forma de comportarse e ver a vida. Unha muller ou un home de Australia 
pode levar a mesma camiseta do clube de fútbol Arsenal, as mesmas zapatillas Nike, un pantalón Levis, oir a Lady 
Gaga e ver Avatar, unha serie de TV ou visitar as mesmas páxinas de internet. 

Grandes  Institucións económicas  internacionais coma o banco Mundial, O Fondo Monetario Internacional, 
o grupo G-20 ( os 20 países máis ricos ) ou a Organización Mundial do Comercio, impulsan este proceso globalizador. 
Na base de todo está o libre mercado: libre circulación de mercadorías por todo o mundo. Todo se compra, todo se 
vende. ¿Obxectivo? Beneficio económico. 

 
Fonte: rian.ru 
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Globalización: positiva ou negativa? Desde a base de que non podemos negar a mellora das condicións de vida no 
planeta, así como o intercambio cultural e científico, tampouco podemos esquecer o lado negativo: 
 

 Aumento das desigualdades. Analiza estes datos que confirman esta afirmación : 
 

o O 10% da poboación ten máis do 80% da riqueza. 
o As 225 persoas máis ricas do mundo teñen tanta riqueza coma o ingreso anual do 47% da poboación 

máis pobre ( uns 2.500 millóns de persoas ) 
o A riqueza das tres persoas máis ricas do mundo supera o produto Interior Bruto dos 48 países máis 

pobres. 
o 3.000 millóns de persoas sobreviven con menos de 1,5€ ao día. 
o 800 millóns de persoas pasan fame a diario. 
o Só co 4% da riqueza das 225 personas máis ricas ol mundo se podría conseguir  acceso universal ao 

ensino público, atención saniataria básica ,o alimento necesario  para todos e auga potable y 
saneamento para todos.  

 
 Monopolio económico das grandes empresas multinacionais en detrimento das pequenas empresas. O 

peixe grande ( as multinacionais ) cómese ao  peixe pequeño ( as pequenas empresas nacionais ou rexionais) 
 

 O consumo excesivo tanto por parte das industrias ( recursos naturais e fontes de enerxía ) coma dos 
consumidores ( sociedade de consumo ). Isto xenera: 

 
o Desequilibrio entre consumo e recursos. 
o Deterioro medioambiental: deforestación, contaminación atmosférica e das augas, cambio climático 

… 
 

 Debilidade das culturas minoritarias. Os países ou rexións pouco influintes económica e politicamente van 
perdendo pouco a pouco a súa cultura, lingua e modos de vida a favor da cultura globalizada na que teñen 
máis peso os países occidentais máis poderosos ( EE.UU., Europa ) 
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Actividade 16. Completa este mapa conceptual sobre a globalización. Utiliza imaxes ou debuxos nos recadros 
grandes. 

 

 
Actividade 17.-  Agora, a partir del redacta un pequeno texto no que expoñas e expliques o concepto de 
globaloización. 
Actividade 18.- A partir das seguintes imaxes, elabora a reflexión sobre os efectos da globalización económica. Segue 
o seguinte esquema de traballo: 

1. Leo a parte do tema “Globalización: positiva ou negativa? “ 
2. Escollo as palabras ou ideas claves. 
3. Relaciono estas ideas con cada imaxe, elaborando un comentario interpretativo sobre  as mesmas. 
4. Busco exemplos concretos. 
5. Redacto o texto ( 10 – 25 liñas ) 
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Fonte: PNUD ( Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento) 
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7.- AS MULTINACIONAIS. 
 

No que respecta á economía, o sistema capitalista e a ideoloxía 
neoliberal favorecen a concentración de capitais e formación de grandes 
empresas  que dominan o mercado mundial. 

Na economía globalizada destaca por riba de todas, as grandes 
multinacionais. Enormes empresas cunha produción en grandes cantidades, un 
elevado número de traballadores e gran capacidade financieira.  
Son maiores que moitos Estados. Por exemplo, a maior multinacional do 
mundo  - Wall-mart Stores – ten un volume de vendas superior ao valor de 
toda a produción ( PIB ) dun país  como Austria: 280.000 millóns de €; ou 
Carrefour ten unhas vendas iguais ao PIB de Hungría: uns 90.000 millóns de € 

Estas grandes empresas perseguen acadar o máximo beneficio posible, 
para o que intentan reducir os custos de produción ao máximo. Para iso levan a cabo: 
… a deslocalización e descentralización: cada fase do proceso de fabricación lévase a cabo nun país diferente. Nos 
países desenvolvidos os procesos que necesitan man de obra cualificada ( informática, deseño, … ) e nos países 
subdesenvolvidos a fase de produción final con man de obra pouco cualificada e que teña uns custos salariais 
menores. 
… a aplicación da tecnoloxía máis avanzada. 
… a compra das materias primas ao menor custo posible, xeralmente en países subdesenvolvidos, con pouca 
capacidade industrial e e conómica, controlando o proceso de extracción dos recursos naturais e incluso o seu 
sistema político ( facilitado pola corrupción das clases dirixentes ) 
… investimento de grandes cantidades de diñeiro en publicidade. 
 

As 20 grandes multinacionais 

Ranking **Compañía**  Ingresos 
(en miles de 
millóns de $) 

Beneficios 
(en miles de 
millóns de $) 

1 Wal-Mart Stores (USA) Sector: Alimentación.  378,799 12,731 

2 Exxon Mobil (USA) Sector: Petróleo 372,824 40,610 

3 Royal Dutch Shell(Reino Unido-Holanda) Sector: Petróleo  355,782 31,331 

4 BP (Reino Unido) Sector: Petróleo 291,438 20,845 

5 Toyota Motor (Xapón) Sector: Automóbil.  230,201 15,042 

6 Chevron (USA) Sector: Petróleo.  210,783 18,688 

7 ING Group (Holanda) Sector: Servizos financieiros. 201,516 12,649 

8 Total (Francia) Sector: Petroleo 187,280 18,042 

9 General Motors (USA) Sector: Automóbil.  182,347 -38,732 

10 ConocoPhillips (USA) Sector: Petróleo.  178,558 11,891 

11 Daimler (Alemaña) Sector: Automóbil. 177,167 5,446 

12 General Electric (USA) Sector: Industria (aviación, electricidade, entretenimento, 
finanzas, aeroxeradores, material ferroviario, material para a produción de 
enerxía, etc) 

176,656 22,208 

13 Ford Motor (USA) Sector: Automóbil. 172,468 -2,723 

14 Fortis (Bélxica) Sector: Servizos Financieiros.  164,877 5,467 

15 AXA (Alemania) Sector: Servizos financieiros, seguros de vida e de saúde.  162,762 7,755 

16 Sinopec (China) Sector: Petróleo e gas. 159,260 4,166 

17 Citigroup (USA) Sector: Servizos Financieiros. 159,229 3,617 

18 Volkswagen (Alemaña) Sector: Automóbil.  149,054 5,639 

19 Dexia Group(Bélgica) Sector: Servizos Financieiros.  147,648 3,467 

20 HSBC Holdings (Reino Unido) Sector: Servizos Financieiros.  146,500 19,133 

 
Actividade 19. Penso e expoño: As multinacionais e o seu papel na globalización. Elaboro un esquema de exposición 
e expoño as miñas ideas sobre o tema ante a clase. 
 
 
 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/companies/
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2255.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/387.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/6388.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/6388.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/6327.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/6752.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/385.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/7700.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/6350.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/175.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/327.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/6720.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/170.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/160.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/7694.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/7678.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/10694.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2927.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/6729.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/10791.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/7597.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/2487.html
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8 .  AS GRANDES ÁREAS ECONÓMICAS. 
Dependendo do grao de desenvolvemento económica, podemos distinguir grandes áreas no Planeta: 

 A Tríade: EEUU e Candá, a Unión Europea e Xapón. Son os países máis desenvolvidos, cunha produción tanto 
agraria como industrial baseada no uso de alta tecnoloxía. A súa poboación ten un alto nivel de vida e polo 
tanto un elevado poder adquisitivo. Xa que logo, son os países da sociedade de consumo ( ¿ ou 
consumismo? ): produción en masa de bens e servizos  acompañada dun esforzo das empresas por 
comercializar os produtos ( publicidade, marketing, vendas a crédito …) 

 Países emerxentes:  países asiáticos ( China, Corea do Sur, Singapur, Taiwan, India, ..)  e de América Latina 
(Brasil, México, Arxentina ) que están nun proceso de rápida industrialización cunha produción a baixo custo. 

 Potencias rexionais: Basean o seu poderío económico en explotación de recursos naturais (gas e petróleo, 
así como  materias primas) e no desenvolvemento industrial. Os exemplos máis claros son Rusia, Australia, 
Sudáfrica  e países de Oriente Medio.  

 Países subdesenvolvidos: países de América latina ( Bolivia, Perú …), Asia ( Bután, Afganistán, Bangladesh, 
…) pero sobre todo de África subsahariana ( Congo, Senegal, Ruanda, Tanzania, Mali, Sudán, Etiopía, Somalia 
…). A súa actividade económica está baseada nunha agricultura tradicional de subsistencia , cun escaso peso 
indutrial e dos servizos. O nivel de vida ( e a calidade da mesma ) da súa poboación é moi baixo, presentando 
problemas de pobreza, chabolismo, desnutrición, emigración, conflitos bélicos internos, corrupción, 
poboación moi xove con mínimos accesos a educación e sanidade …. 

Actividade 20. Localiza no mapa as grandes áreas económicas do mundo. 

 
8.- 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 21. 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. 
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ACTIVIDADE FINAL. 
Le atentamente os seguintes textos. 
 

Consumismo non significa felicidade 
 
As tendencias cada vez máis consumistas que se evidencian en moitas partes do 
planeta son insostibles, segundo un novo informe do Instituto Worldwatch, con 
sé en Estados Unidos.  
“O mundo consume produtos e servizos a un ritmo insostible, con resultados 
graves para o benestar dos pobos e o planeta", din os investigadores.  
A organización sinala que, mentras que casi 3.000 millóns de persoas sobreviven 
con menos de 2$ diarios, máis de 1.700 millóns, ou sexa más do 25% da 
poboación mundial, adoptou un estilo de vida que no pasado era exclusivo dos 
ricos.  
Sen embargo, este apetito consumidor non só está afectando aos máis pobres, 
senon tamén aos sectores de maiores recursos, segundo os autores de " Estado do mundo en 2004".  
"Os maiores índices de obesidade e débeda persoal, a escasez crónica de tempo e a degradación ambiental son 
síntomas dun consumo excesivo que reduce a calidade de vida de moitas persoas", advirten.  
Presións  
O Instituto Worldwatch di que o crecente consumo no mundo industrializado e nos países en vías de desenrolo 
exerceu presións sen precedentes nos recursos do planeta.  
Os bosques, terras agrícolas, selvas e territorios vírxes disminúen para dar 
espazo á xente, casas, centros comerciais e fábricas, sinalan.  
O director do centro de estudos, Christopher Flavin, dixo que o consumo non é 
intrínsecamente negativo.  
"O aumento do consumo axudou a satisfacer necesidades básicas e a crear 
empleos", explicou.  
"Pero, neste século, o apetito consumidor sen precedentes destrúe os sistemas 
naturais dos que todos dependemos e fai ainda máis difícil que os pobres 
satisfagan as súas necesidades básicas", engadiu.  
Máis automóbiles ca permisos  
Segundo o Instituto Worldwatch, o país con máis altos niveis de consumo é 
Estados Unidos, onde hai máis automóbiles ca persoass que teñen permiso para 
conducilos.  
Pero non por iso os estadounidenses son máis felices. Cando se lles preguntou, só 
un tercio deles dixo ser "moi feliz".  
Esa cifra é prácticamente a mesma de quen se creía moi feliz en 1957, cando os 
niveis de riqueza no país representaba a metade dos actuais.  
Por outra parte, en países como China a demanda consumista estimulou a 
economía, creou empregos e atraíu inversións externas, din os autores do 
informe.  
Pero uns 240 millóns de chinos ingresaron no exército de consumidores, unha 
cantidade que pronto superará á de EE.UU., agregan.  
Os investigadores propoñen reformas tributarias que permitan dedicar máis 
fondos ao coidado do medio ambiente, á introducción de leis que obriguen á industria a reciclar os seus produtos e a 
producir bens máis duradeiros, e novas vías para fomentar a responsabilidade persoal. 
www.news.bbc.co 
 
 
 
 
 
 

 

 
Máis do 25% da poboación mundial sucumbiu 
ao consumismo. 

 

 
O apetito consumidor sen precedentes destrúe 
os sistemas naturais dos que todos 
dependemos e fai aún máis difícil que os pobres 
satisfagan as súas necesidades básicas  

 
Exemplo clásico de consumismo: en EE.UU. hai 

máis coches que conductores. 
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E o secreto da felicidade é... 
Huw Cordey   -  BBC, Pacífico Sur 

news.bbc.co.uk 

                                 
 
 
Que Vanautu, ese país no Pacífico Sur, sexa o lugar máis feliz do mundo naturalmente fai que moitos nos 
preguntemos: ¿por que están tan contentos?  

Jean Pierre John vive nun soño. Unha das fantasías más populares é ser 
dono dunha illa, con todo e as súas palmeiras cargadas de cocos, un mar cheo 
de corais e unha selva tropical. El ten todo iso na realidade.  
Na isla chamada Metoma, no extremo norte de Vanuatu, Jean Pierre pode mirar 
ao seu arredor e realmente decir que é dono de todo o que ve.  

Ese só feito pon a Jean Pierre nun club exclusivo conformado por 
comerciantes millonarios, membros da realeza e estrelas de rock.  
Pero Jean Pierre non é ningunha desas cosas. De feito, non podería ser más 
diferente.  

En Metoma, Jean Pierre e a súa familia 
vive en chozas de palla. Non ten electricidade nin auga corrente, nin radio nin 
televisión, e o seu único medio de transporte é un bote con remos, o que limita a 
capacidade de viaxar a só a illa veciña. Por riba, non ten moitos cartos e menos 
oportunidades para conseguila.  
 

¿Vedes?, a súa vida na illa non soa tan idílica. Pero a realidade é que a familia John realmente vive feliz. 
Ainda que soe raro -particularmente a quen viven nas cidades- na illa non lles falta nada.  

 
Produtos locais 

 
Toda a comida que consumen conséguese  preto de Metoma. Cocos, iuca e batata –a súa dieta básica- 

crecen na illa e logo, por suposto, está o mar, cheo de peixes.  
Se a proteína do peixe aburre, ocasionalmente se pode comer un morcego dos 
que anidan na illa.  

Certamente, a comida é tan fácil de conseguir que a familia parece contar 
con moito tempo para relaxarse.  

Cando os Johns teñen algo de diñeiro -quizáis tras vender unha das súas 
vacas-, compran xabón en polvo e keroseno para as súas lámpadas.  
Pero se non, pódense apañar co que atopan na casa: hai uns pauiños que poden 
moerse para facer xabón e o aceite de coco reemplaza ao keroseno.  

Ademáis, algunhas cousas simplemente chegan coas olas. Boias de botes 
son cortadas pola metade para facer tazóns e vellas redes de pesca se tornan en 
hamacas.  
Pode soar como unha historia de Robinson Crusoe, e en moitos aspectos  é así, pero os Johns non son náufragos. 
Eles viven en Metoma porque así o decidiron.  

Non é que non  probaran as tentacións do mundo moderno. Jean Pierre creceu nunha das illas máis grandes 
de Vanuatu e ainda agora vai de visita de vez en cando. O seu fillo maior, Joe, ata foi ao colexio na capital do país.  

De feito, Joe, un sinxelo xove de 28 anos de idade, regresou recentemente a Metoma para quedarse e  
díxome que a única cousa que extrañaba era a música hip hop, pero que non era nada comparado co pracer de vivir 
na illa.  
 
 
 
 
 
 

 
Non se trata de non preocuparse polo diñeiro 

senon de non ter que necesitalo. 
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Sen preocuparse polo diñeiro 
 

Jean Pierre non sabía que escolleran  a Vanuatu, ano tras ano, como o país máis feliz do mundo, pero cando 
llo dixen asintiu coa expresión de un cómplice feliz.  

¿Cal é, entón, o secreto da felicidad?  
"No ter que preocuparse polo diñero", responde sen dubidar.  

Se un fai a mesma pregunta en Inglaterra ou en calquier outro país, seguramente 
recibirá a mesma resposta. A diferenza é que, no caso de Jean Pierre, non 
preocuparse polo diñeiro significa non necesitar telo, no querer ter millóns.  

Todos podemos repetir a mantra de "o diñeiro non compra a felicidade" 
ata que quedemos sen aire pero, no fondo, ¿cantos de nós pensamos que é 
realmente certo?  

O que eu observo é que a felicidade de Jean Pierre é máis que cuestión 
de diñeiro. Ven tamén de ter a súa familia preto e non hai dúbida de que hai un 
respecto enorme entre eles.  
 

A ausencia do materialismo 
 

Os seus fillos -incluindo aqueles que xa son adultos- fan todo o que o seu 
pai lles pide, non por coerción senon porque xenuinamente o queren compracer.  

 
Os Johns son a verdadeira familia feliz. Mentras falaba con Jean Pierre, 

sorprendinme preguntándome se él era a persona máis feliz que eu coñocera.  
 
Se se pode ou non medir a felicidade é debatible, pero non hai dúbida de 

que Metoma -ou Vanuatu enteira- conta cos ingredientes para inspirala.  
Os dous piares da clásica vida feliz -fortes lazos familiares e a ausencia xeral de 
materialismo- son común s nesta nación.  

 
As cousas sinxelas da vida, ao parecer, si traen a felicidade 

 

 
 
 

 Completa esta táboa coas palabras  que ao teu modo de ver transmiten mellor a idea que quere transmitir 
cada texto. 

Consumismo Felicidade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Que diferenzas poderías atopar entre os dous grupos de palabras? 

 Amosa en tres frases as túas conclusións ao respecto. Acompáñaas de imaxes. 

 En cal dos dous lugares a xente é máis feliz? 

 En cal dos dous lugares che gustaría vivir? Por que? ( Resposta usando unha soa razón, a que consideres 
máis importante de todas  ) 

 
En Vanuatu, en general, la gente 
cuenta con lo necesario para ser 
feliz. 

 
Un curruncho de felicidade. 


