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L'activitat  →Sectors →PRIMARI →És aquell on s'obtenen les matèries primeres directament de la natura. 
econòmica  →Agricultura →És el conreu de la terra i l'obtenció de productes vegetals. 
  →Ramaderia →Domesticació i cria de bestiar per obtenir productes per a 

l'alimentació o llana i pell per altres finalitats. 
  →Pesca → Captura i cria d'animals i/o vegetals que viuen en l'aigua. 
  →Mineria→Explotació de canteres i mines per a l'obtenció de materials destinats a 

la construcció i joies principalment. 
  →Explotació de boscos o silvicultura→Obtenció de productes dels arbres, com 

fusta, suro i cel·lulosa. 
  →Tant a l'agricultura com a la ramaderia ens podem trobar dos tipus d'explotació 
  →Tipus →Intensiva→Gran inversió de diners per a obtenir rendiments elevats. Són 

exemples els hivernacles, granges tecnificades, etc. 
    →Extensiva→Hi ha poca inversió i la seva productivitat és baixa. Són 

exemples, els ramats que pasturen als prats, grans extensions de 
cereals de secà, etc. 

 →SECUNDARI→Te lloc a les fàbriques i indústries. 
    →Són els processos d'elaboració i manufactura. 
    →Cal→Maquinària→Per a muntar la fàbrica. 
     →Energia→La força per a què funcionin les màquines. 
     →Mà d'obra→Els treballadors. 
    →Per muntar les fàbriques i obtenir els productes, primerament, cal un capital o 

diners que aporta l'empresari que és el propietari i és qui obtindrà els 
beneficis o guanys. 

    →Tipus d'empreses→Públiques→Quan el propietari és l'estat, es creen i 
mantenen amb els impostos que paguem 
tothom. 

      →Privades→Quan el propietari és una o més persones. 
 →TERCIARI →Sector serveis, tant poden ser públics o privats. 
   →Comerç→Compra-venda de productes i serveis. 
   →Transport→Trasllat de persones i mercaderies. 
   →Sanitat→Relacionat amb la salut dels ciutadans. 
   →Turisme→Desplaçaments i estades temporals fora del lloc de residència. 
   →Educació→Formació dels ciutadans. 
   →Cultura i lleure→Equipaments com teatres, cines, biblioteques, etc. 
   →Comunicació→Transmissió de dades de la informació. 
   →Finances→Intercanvi de diners i productes financers, com les accions. 
   →Seguretat→Bombers, policies, protecció civil, etc. 
 →A Catalunya →PRIMARI →AGRICULTURA → De secà pròpia del mediterrani, com el blat, ordi, vinya i olivera . 
     → De regadiu són els arbres fruiters,hortalisses, alguns cereals (blat 

de moro i arròs) i els farratges per alimentar els animals. 
   →RAMADERIA →Intensiva  a la Depressió Central: porcina, ovina, bovina i aviram. 
     →Extensiva als Pirineus, sobretot, ovina i bovina. 
   →PESCA →Costanera, la més important la sardina i el seitó. 

   →Ports importants→Roses, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Sant Carles de 
la Ràpita i Blanes. 

 →SECUNDARI →Molt diversificat: metal·lúrgic, químic, alimentari, paper, tèxtil i noves 
tecnologies. 

   →Es concentren als voltants de Barcelona: Barcelonès, Vallès Oriental, Maresme i 
Baix Llobregat. També a Tarragona, Reus i Valls. 

   →Construcció d'habitatges, equipaments i obres públiques. 
   →Producció d'energia elèctrica, encara que és més baixa que el consum i cal 

importar, és a dir, comprar fora. A l'igual que el petroli i el gas natural que cal 
importar-lo, però hi ha dues refineries per a transformar-lo. 

     

http://www.slideshare.net/gabriel_roig/los-sectores-econmicos-200702?from=ss_embed
http://www.youtube.com/watch?v=vbenj6Rrq6Y
http://youtu.be/r6Iu-3e0_nM
http://www.youtube.com/watch?v=UoZthePcMgY&feature=relmfu
http://youtu.be/k4oMfT3IyqM
http://youtu.be/QrgSUgH5lCg
http://youtu.be/FjIuxFyzojs
http://youtu.be/eVNxZ2dQrAw
http://youtu.be/0SunGiqtdLM
http://youtu.be/FEdDFGkMXR8
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L'activitat→ A Catalunya→TERCIARI →Sanitat →És tota la xarxa sanitària d'hospitals i centres de salut. 
econòmica    →Educació→Hi ha centres educatius a gairebé tots els municipis i universitats a 

les ciutats importants. 
     →Comerç→Des de botigues i mercats fins al comerç internacional. 
     →Turisme→és el sector més important de l'economia catalana. 
     →Transport→Xarxa de carreteres en forma radial amb centre a Barcelona. 
       →Xarxa ferroviària radial amb rodalies, mitja distància i llarga 

distància, així com línia d'alta velocitat (AVE) 
       →Ports molt importants com el de Barcelona i Tarragona. 
       →Aeroports internacionals com el de Barcelona, Girona i Reus. 
 →A Espanya →PRIMARI→Agricultura →de secà→cereals, olivera, vinya i fruita seca. 
    →tropical→com el plàtans a les Canàries. 
   →Ramaderia →porcina →S'explota de forma intensiva. 
    →ovina→En el centre i sud de la Península. 
    →bovina→Al nord i al sud 
    →aviram→En granges a la Meseta, Andalusia i Catalunya. 
   →Pesca→Costanera→Com la sardina i el seitó. 
    →d'altura→ A la costa Cantàbrica. 
  →SECUNDARI→Indústria →Alimentària→embotits, làctics, vi i oli. 
     →Metal·lúrgica→Maquinària, material de transport i automòbils. 
     →Química 
     →Localitzades a Catalunya, Madrid, País Basc i País Valencià. 
   →Construcció 
   →Energia elèctrica→A centrals hidroelèctriques, tèrmiques i eòliques 
   →Refineries→ Per a l'obtenció de derivats del petroli. 
  →TERCIARI →Comerç →exporta→fruites, hortalisses, begudes i ceràmiques. 
    →Importa→combustibles, medicaments, aparells elèctrics i 

electrònics, vestir, peix, cereals, etc. 
   →Turisme →És la segona destinació turística del món. 
    →Internacional→ de Regne Unit, Alemanya i França. 
    →Les zones més visitades les zones costaneres, les illes i ciutats com 

Madrid, Barcelona i Sevilla. 
   →Transport →Estructura radial tant en ferrocarril com en carreteres. 
    →Ports mercants→Algesires, Barcelona, Tarragona, València, 

Bilbao i Cartagena. 
    →Hi ha 47 aeroports, els principals Madrid-Barajas, Barcelona, 

Palma de Mallorca, Màlaga i Gran Canària. 
    


