
Agricultura tradicional / industrial 

A agricultura intensiva baséase en grandes áreas de monocultivo, o 
uso de insecticidas e herbicidas e fertilizantes químicos, que dan 
como resultado a degradación da terra cultivable, a contaminación 
da auga, a perda de calidade dos alimentos. ..etc. Pero tamén este 
tipo de agricultura logrou aumentar os rendementos por hectárea 
cultivada, ademais de ofrecer ao mercado produtos dunha maior 
vistosidade. Non obstante, este modelo estase esgotando debido á 
súa demanda de enerxía insostible e ao exceso de fertilización e 
mineralización das terras industriais. 

A agricultura ecolóxica baséase na fertilización con produtos 
naturais e no traballo do solo, obtendo unha produción de alimentos 
máis saudables e saborosos, un mellor equilibrio coa natureza e un 
xeito máis coidado de tratar a vida. Na actualidade, este tipo de 
agricultura, grazas aos avances acadados, está a ofrecer 
rendementos superiores. 

Destinatarios: 

2º e 3º ciclo de primaria 

Temporalización: 

Todo o ano 

Duración: 

• Opción 1: 1 sesión/clase 

• Opción 2: 2 sesións de 1 hora + 
investigación 

Materiais:  

• Internet 

• Vídeo dous tomates e dous 
destinos 

• Conto de Maruxa e Ramón 

• Fichas de traballo  

(Ver anexos) 

Obxectivos: 

• Diferenciar as actividades 
agrícolas tradicionais das 
industriais 

• Coñecer os cultivos de 
tempada 

• Coñecer como funcionan os 
invernadoiros 

• Coñecer que son os 
monocultivos 

• Analizar o prezo/custe dos 
alimentos 



Desenvolvemento da actividade: 

Opción 1:  

A través da descrición de dous personaxes (Maruxa e Ramón) 
coñecemos dous tipos de agricultura para analizar o proceso de cada 
unha. Maruxa é una campesiña dunha aldea galega, cunha horta duns 
50 m2 con pequenas plantacións para o consumo na casa e vender no 
mercado do pobo os sábados. Ramón ten unha gran explotación 
agrícola nas aforas dunha gran vila, ten invernadoiros e produce 
produtos da horta durante todo o ano para a venda nos supermercados 
das grandes vilas. 

Debate sobre os dous tipos de agricultura e actividade “Busca as 
diferencias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 2: 

1ª sesión: A través da descrición de dous personaxes (Maruxa e Ramón) 
coñecemos dous tipos de agricultura para analizar o proceso de cada 
unha. Maruxa é una campesiña dunha aldea galega, cunha horta duns 
50 m2 con pequenas plantacións para o consumo na casa e vender no 
mercado do pobo os sábados. Ramón ten unha gran explotación 
agrícola nas aforas dunha gran vila, ten invernadoiros e produce 
produtos da horta durante todo o ano para a venda nos supermercados 
das grandes vilas. 

Poñer o vídeo de “Dous tomates e dous destinos”.  

Investigación: Propoñer investigación na casa: onde mercamos na 
casa?, orixe da froita e dos produtos frescos mercados esa semana, 
atópanse produtos ecolóxicos na tenda? 

2ª sesión:  Na segunda sesión exposición da investigación, debate. 
Analizar agricultura ecolóxica versus non ecolóxica (todo o tradicional é 
ecolóxico? Pode ser ecolóxico o industrial?) Analizar prezo/custe dos 
alimentos: é o mesmo o prezo e o custe? Por que son mais caros os 
produtos ecolóxicos? 



Ideas forza: 

Tempada, proximidade, pegada de 
carbono, invernadoiros, maduración 
forzada, abonos, fertilizantes, 
pesticidas, monocultivos, mercado, 
supermercados. 

Actividades complementarias: 

Invitar a algunha persoa 
relacionada coa agricultura 
ecolóxica para explicar como 
traballa, así como as súas vantaxes 
e inconvenientes. 

Ligazóns de interese:  

• Guía para o consumo de produtos ecolóxicos e locais 

• Vídeo “Dos tomates y dos destinos”  

Observacións: 

Ademais das actividades complementarias propostas, pode realizarse unha 
“cata” de produtos para comparar sabor, cheiro ou aparencia, por exemplo 
mazás ou tomates dunha horta tradicional/ecolóxica e de 
invernadoiro/industrial. 

https://amigosdaterra.net/info/160415_adt/download/directorio-alimentacion-ecoloxica-galega/?wpdmdl=10703&refresh=5e1dbbc3b7cbe1579006915
https://www.youtube.com/watch?v=OLWE3aiJ2FI


Anexo 

 

 

 

Conto de Maruxa e Ramón 

Maruxa é una campesiña dunha aldea galega, cunha horta duns 50 m2 con 
pequenas plantacións para o consumo na casa. Xunto co seu home encárgase 
de todo o traballo da horta. Fan o compost cos restos da comida e das 
plantacións. Non empregan produtos químicos para abonar e recollen cada día 
o que necesitan para comer. Os venres recollen a produción da semana e a 
levan a vender ao mercado do pobo, onde a mercan os seu veciños. 

 

Ramón ten unha gran explotación agrícola nas aforas dunha gran vila, ten 
invernadoiros e produce produtos da horta durante todo o ano para a venda 
nos supermercados das grandes vilas. Na súa explotación crecen soamente 
moitos tomates, cenorias e leitugas. Bótalles fertilizantes químicos para que 
crezan grandes e cunha cor bonita. Os recolle coa axuda de 1 traballador que 
ten contratado e os envasa en bandexas de porexpan e protexidos con plástico. 
Logo o meten nun camión e o levan aos principais supermercados para a súa 
venda.  
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Vídeo: 

Visionado do vídeo “Dos tomates y dos destinos” 

https://www.youtube.com/watch?v=OLWE3aiJ2FI 

Empregar o vídeo como axuda para entender a diferencia entre os dous tipos 
de agricultura, previamente ás outras actividades. 

Actividade: 

Busca as diferencias entre os dous tipos de agricultura. 

Agricultura tradicional Agricultura industrial 
  

  

  

  

  

  

  

 

Debate: 

Deixar debate libre entre os participantes. Propoñer todas ou algunhas das 
preguntas seguintes. 

 Onde se merca a froita e as verduras na túa casa? 
 É doado atopar produtos ecolóxicos nas tendas? 
 Todo o tradicional é ecolóxico?  
 Pode ser ecolóxico o industrial? 
 Analizar prezo/custe dos alimentos: é o mesmo o prezo e o custe? 
 Por que son mais caros os produtos ecolóxicos? 

Para finalizar o debate: 

 Vai cambiar algo o teu consumo e o da túa familia a partir de agora? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OLWE3aiJ2FI


Imaxes para os debates 

 Alimentos industriais e frescos 

 

 Sobreempaquetados no supermercado 

 

 A cesta da compra: granel ou empaquetado 

 


