
 

Por moi finos que sexan, detrás de tódolos fíos que nos rodean hai 

historias. As mulleres galegas que traballaron no sector téxtil dende os 60 

foron a man de obra perfecta e cautiva para erguer unha industria xigante 

que agora se atopa deslocalizada. Este documental fai un nobelo do sector 
téxtil aquí e fóra, antes e agora. A historia repítese nos fíos doutros lugares, 

nos nós deste sistema. 
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MATERIA ECONOMÍA/FOL/EIE
RECURSO DOCUMENTAL FÍOS FÓRA (2015)
NOME



ECONOMÍA 
1. Sabes cal é a procedencia da maioría da túa 

roupa? Revisa as etiquetas das prendas de roupa 

e calzado que levas postas hoxe e elabora un 

listado de “made in” da túa indumentaria, 

sinalando en que rexión xeográfica está 

confeccionada a maior parte da túa roupa. 

2. Explica que significa o concepto “deslocalización” 

en relación ao sector téxtil. 

3. Tras o visionado do documental, en que momento histórico cres que comezou a deslocalización 

industrial do sector téxtil?  

4. Que factores inflúen na decisión das empresas de deslocalizar a produción de roupa a países do 

Sur como India, Bangladesh…? 

5. Busca algunha iniciativa galega que traballe no sector téxtil con criterios de Comercio Xusto. 
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AULAS GALESGAS ECONOMIA/FOL/EIE

6. SABES O QUE É O COMERCIO XUSTO? 
Cales son os principios do Comercio Xusto según a Organización 
Mundial de Comercio Xusto?  

Podes buscar información na web da Coordinadora Estatal de 
Comercio Xusto: http://comerciojusto.org/ 

Recolle todas as páxinas web que te axudaron nesta actividade e os 
enlaces a Redes Sociais.

http://comerciojusto.org/
http://comerciojusto.org/


FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL 
1. Reflexiona en que medida o traballo no téxtil contribuiu á conciliación familiar, tendo en conta o 

que se menciona no documental a partir do min. 6:01. 

2. Describe o perfil profesional de cada unha das 

mulleres que falan a partires do  minuto 12:35.  

3. Como foi a evolución dos salarios das obreiras? Describe as posibles causas e as 

consecuencias que elas narran. 

4. Describe as actividades que realizan as mulleres que falan no documental, axudándote da 

seguinte ficha: 

NOME ACTIVIDADES POR  
CONTA ALLEA

ACTIVIDADES POR CONTA 
PROPIA

XORNADA SEMANAL

HORARIO

DESCANSO (INTERXORNADAS E DENTRO 
DA XORNADA)

TEMPO ADICADO AO TRABALLO DA CASA E 
FACENDA
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5. Que posibles irregularidades ou incumprimentos da normativa laboral e de prevención de riscos 

poden detectarse no traballo descrito polas obreiras? (min. 21:20) 

6. Fai unha análise de riscos psicosociais da situación que se describe a partir do min. 39:32? 

Relaciónao coa normativa existente en PRL. 

7. Cres que hai algunha relación entre a 

feminización das traballadoras do sector téxtil 

e a falta de sindicación? Aprecias algunha 

relación entre a falta de formación e a 

vulneración de dereitos nos traballadores/as? 

Que información podes extraer do 

documental? (min. 58:07, min. 1:15:00) 

8. Agora que sabes onde está feita a roupa que levas, trata de responder á seguinte cuestión: que 

dereitos hai para os traballadores e traballadoras que a produciron? Identifica no informe sobre o 

Sector Téxtil da OIT a información sobre dereitos laborais no país de procedencia da túa roupa. 

https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/textiles-clothing-leather-footwear/lang--es/

index.htm 

9. A que se refiren as seguintes expresións aplicadas á moda, que son préstamos de idiomas 

estranxeiros: prêt-à-porter, fast fashion, organic fabric? Podes poñelos en relación ao contidos 

que se tratan no documental? Analiza o impacto ambiental do consumo de roupa que dura 

menos dunha temporada. 
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10. CARTA INTERNACIONAL DE DEREITOS HUMANOS. 

Comenta e Valora a aplicación da carta internacional de dereitos 
humanos las condición de trabajo que se relatan no documentar 

Recolle todas as páxinas web que te axudaron nesta actividade e 
os enlaces a Redes Sociais.



EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

1. Analiza os factores que contribuiron á consolidación do tecido 

empresarial téxtil en Galicia, segundo a opinión dos 

empresarios (min. 18:15) 

2. Que foi “Galicia Moda”? Como naceu e que pasou con esta 

iniciativa? 

3. ¿Que é un cluster? Describe cal é a actividade do cluster textil de Galicia? 

4. ¿Que é unha cooperativa? Podes describir as súas características básicas? Describe que papel 

xogaron as cooperativas de obreiras no desenvolvemento do tecido industrial téxtil de Galicia 

que se describe no documental (min. 28:30, min. 44:00, min. 46:50) 

5.Describe como foi o proceso de montar o taller por conta 

propia. Como é a asunción de riscos que fai a 

empresaria? (min. 32:42) 

6. Describe o que son os seguintes conceptos: cadea de valor, marxe bruta, marxe comercial. 

Aplícao á situación que se describe a partir do min. 40:47. 

7. Reflexiona sobre os conceptos de eficacia e eficiencia e como o relacionan coa deslocalización 

industrial do téxtil no min.48:19? Como afectou a Galicia esta deslocalización de acordo co que 

se comenta a partires do min. 1:10:10? 
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8. Valora a importancia da loxística nun sector como o téxtil. Describe as accións que están 

relacionadas coa función loxística nunha empresa.Relaciona o 

desenvolvemento dos transportes, os medios de comunicación 

e as posibilidades de traballo remoto coa globalización 

comercial e industrial tal e como se describe a partir do min. 

1:00:30. 

9. Que é a cultura empresarial? Como se relaciona a cultura empresarial coas tendencias sociais? 

Podes describir a cultura empresarial que se aprecia nas declaracións da traballadora do min. 

1:22:11? Que tendencias sociais podes identificar?Reflexiona sobre a túa conducta e hábitos de 

consumo, e sobre os da túa contorna. 
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10. HÁBITOS QUE MELLOREN A RELACIÓN COA 
NATUREZA 

Podes identificar unha innovación que mellore a relación 
coa natureza? E coas persoas? Explicaa brevemente. 

Recolle todas as páxinas web que te axudaron nesta 
actividade e os enlaces a Redes Sociais.

Fotografías pixabay.com

http://pixabay.com
http://pixabay.com
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