
A que te dedicas?
Unidade 3



Que é a economía?

A economía é unha ciencia social que estuda os procesos

de extracción, produción, intercambio, distribución e consumo

dos bens e servizos.



Que son as actividades económicas?

Unha actividade económica é calquera actividade laboral

na que hai un intercambio, produción e outras accións de bens,

servizos e produtos para cubrir unhas necesidades.

Algúns exemplos son: gandeiro, dependenta, constructora,

informático, recepcionista, etc.



Que son os sectores económicos?

Son cada unha das partes en que se divide unha

actividade económica. Hai 3 sectores económicos:

SECTOR 
PRIMARIO

SECTOR 
SECUNDARIO

SECTOR 
SERVIZOS ou
TERCIARIO



SECTOR PRIMARIO

Inclúe todas as actividades económicas dedicadas á explotación de

recursos naturais, obtendo a cambio materias primas para o consumo

directo ou para ser elaboradas polo sector secundario.

Exemplos deste sector son: gandaría, silvicultura, pesca, agricultura

e minaría.



SECTOR SECUNDARIO

O sector secundario traballa na transformación da materia prima en

produto elaborado como produto final.

Exemplos de traballos deste sector son todos os relacionados coa

industria que fabrican. Depende do sector primario (teñen a materia prima)

e do sector terciario para financiarse e conseguir outros servizos.



COMO OBTEMOS UN PRODUTO ELABORADO?

Materia prima

Fabricación -
industria

Produto elaborado

Comercio



SECTOR TERCIARIO - SERVIZOS

Este sector encárgase de dar servizos á comunidade, é dicir, non

producen produto algún senón que ofrece algo para cubrir as necesidades

que poidan surxir.

Exemplos: recepcionista, profesora, monitor pilates, conductor

autobús, etc.



QUE SECTOR PREDOMINA EN ESPAÑA?

O sector máis importante da economía española é o sector servizos.

Aproximadamente 67 de cada 100 persoas traballan neste sector a través do turismo

(hostalaría e axencias de viaxes), do transporte (pasaxeiros e mercancías) e do comercio.

O sector secundario é o seguinte sector predominante sendo 28 de cada 100

persoas as que traballan neste sector. Industria alimentaria, material de transporte e a

industria química son os principais empregos no noso país en relación a este sector.

Por último, o sector primario ten 5 de cada 100 persoas dedicadas a el, a pesar

de que o noso país ten moita costa e superficies agrarias.


