
Na páxina 3 deste documento, tes unha serie de etiquetas sobre a Revolución Industrial, Agrícola,  
Demográfica e dos Transportes, etiquetas cuxo único orde que podes observar é pertencer a un nivel (do 1 ao 5) 

 
Que terás que facer con elas? Elaborar un mapa conceptual sobre as revolucións económicas  

do s XVIII-XIX, ordenando as etiquetas; primeiro relacionándoas cunha das revolucións e,  
unha vez feito isto ordenando según o seu contido. En definitiva, poñer en orde o puzzle que  

podes ver na páxina 3. 
Podes consultar a información na presentación que tes en Viaxe a Ítaca  

(en imaxes e en documento pdf),  o esquema da páxina seguinte  e tamén polo teu libro de texto (Tema 3) 
 

Opcións de elaboración.  
1ª. Se tes impresora, imprimir recortar e elaborar o mapa conceptual pegando as etiquetas 

2ª. No caso de non ter impresora, podes facelo por escrito  
En ambolos dous casos, vas necesitar pegar dous folios. 

 
Composición escrita. 

Redacta un texto sobre as diferentes revolucións que 
tiveron lugar nos s XVIII-XIX e tamén sobreaas interrelacións que houbo entre elas  

(é decir, as inlfuencias que tiveron as revolucións agrícola, demográfica e dos transportes na industrial) 
Podes ter como guía, o esquema da páxina seguinte e, por suposto, o mapa conceptual que elabores a partir das etiquetas 

da páxina 3 
Páx. 1 



Páx. 2 



REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

REVOLUCIÓN 
AGRARIA 

REVOLUCIÓN 
DEMOGRÁFICA 

REVOLUCIÓN 
DOS 

TRANSPORTES 

Nivel 1 

Rotación de cultivos: 
Sist. Norfolk 

Nova maquinaria 
agrícola 

Propiedade 
privada  

das terras 
 gandería 

Selección de 
sementes 

Nivel 2 

Aumento de 
poboación 

produción produtividade 
Máquina de vapor: 

Navegación e ferrocarril Industrias 
Téxtil 

(algodón) 
Téxtil 

(algodón) 
Siderurxia 

(Ferro ) 
Siderurxia 

(Ferro ) 

Nivel 3  

 mortalidade 

 natalidade 
Máis e mellor 
alimentación 

Melloras hixiénicas 
 e sanitarias 

Transformacións 
técnicas 

Transformacións estrutura Transformacións na estrutura 
da propiedade 

agraria 

 rapidez 

de  Capacidade de 
carga 

 barato Cambios … 

Nivel 4 

 Man de 
obra 

Máis e mellor 
alimentación 

Excedente man de obra 
agraria: éxodo rural 

+ beneficios 
+capital para a 

inversión no campo 
e na industria 

Desenvolvemento 
comercio interior 

demanda produtos 
industriais (p.ex. Ferro) 

Motor da 
economía 

demanda: 
 consumidores 

Demanda: 
 $ campesiños 

Éxodo 
rural 

demanda produtos 
industriais (p.ex. Ferro) 

Na tecnolóxicos: Na tecnolóxicos: 
máquinas 

Na enerxía. Na enerxía. 
carbón 

Nas formas de produción: 
industrial e capitalita 

Nas formas de Nas formas de 
financiamento: 

cpaitalismo financieiro) 

Nivel 5 

Páx. 3 


