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5 -ECONOMIA DEL SEGRIÀ
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5 -ECONOMIA DEL SEGRIÀ

Treball en equip

!!!!!Passar una enquesta molt senzilla sobre l’ocupació professional de la gent del poble o del teu barri, agrupant
el treball per sectors. Pot començar-se a la mateixa escola preguntant l’ocupació dels pares, dels parents més
propers, dels veïns, ... de tots els alumnes (uns 10 enquestats per alumne).

Agrupar-los per:

Sector primari. Treballs que comporten extracció de la naturalesa (agricultura, ramaderia, ...)
Sector secundari. Treballs de transformació de matèries primeres (indústria)
Sector terciari. Treballs al servei d’altres o altres oficis (serveis)

Una vegada realitzada s’haurà de fer la distribució per sectors i veure amb una gràfica quina és l’activitat i el
sector predominant.
Comparar el resultat obtingut amb les dades de la comarca del Segrià de l’any 1996.

8%

20%
13%

59%

agricultura
indústria
construcció
serveis

distribució per sectors  any 1996
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Sector primari: agricultura i ramaderia.
El Segrià és una de les comarques amb més producció agrícola de tot Catalunya.
La zona del Segrià Superior (Almenar,  Alfarràs ...) comparteix el conreu dels fruiters amb els cereals  d’hivern (el blat i l’ordi).
La zona de l’Horta de Lleida destaca per la pera “llimonera”  i  “la blanquilla”  i  el cultiu de la poma “golden” i “starking”.
La zona de Raïmat s’ha especialitzat en el conreu de la vinya i s’ha aconseguit la denominació d’origen “Costers del Segre”.
Hi ha un àrea de prèssec primerenc que comprèn el Baix Segre (Seròs, Aitona, Massalcoreig).
El sector garriguenc poc afavorit pel reg, s’ha especialitzat en el conreu dels cereals (blat, ordi...) i de l’olivera un arbre de
secà.

Quan en un cultiu és suficient l’aigua de la pluja es diu de secà, mentre que els altres cultius utilitzen tècniques de reg més
intenses com el reg per inundació, per infiltració, per aspersió i per degoteig.
Respecte a la ramaderia, la comarca del Segrià juntament amb el Solsonés són les dues comarques amb més producció
ramadera de tot Catalunya. El bestiar porcí és el més important, li segueix el bestiar boví que es presenta en explotacions
productores de llet i granges de vedells.

                            Camp de secà                                         Camp de regadiu
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Sector primari: agricultura

!!!!!Quin és el sector més important dins l’economia de la comarca? Per què?
....................................................................................................................................................
…………………...........................................................................................................................
!!!!!Investiga quins són els conreus principals de la teva localitat. N’hi ha prou
amb la pluja o es reguen? Quina és la tècnica de reg que s’utilitza?
………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………......................................
…………………………………………………………….....................................................
.............................................................................................................................................
!!!!!Investiga i digues quins nous sistemes de reg han convertit en terres de
regadiu les que abans eren de secà………................................................................
……………………………….………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................
!!!!!Quins cultius són propis de la comarca del Segrià i en quines zones es
conreen .……........…………………..................................................................................
.....................................................................……………………………..............................
……………………………………………………………....................................................
!!!!!Sabries dir quina fruita de la nostra comarca té la denominació de Quali-
tat? on es conrea?…………………..............................................................................
............................................................................................................................................
!!!!!Quines màquines i eines utilitza el pagés per treballar la terra?……….........
…........................................................................................................................................
.……………………………………………………...............................................................
!!!!!Pregunta al teu avi o a algú del teu entorn quines eines utilitzaven abans
per treballar la terra……………………………………………………………................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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!!!!! Busca en el diccionari les paraules següents:

llaurar……………………………………………………………………………………..........................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
podar………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adobar…………………………………………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
fumigar……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
sembrar.................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
recol·lectar………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

!!!!!Classifica aquests conreus segons siguin de
secà o de regadiu.

    olivera, cirerer, pomera, vinya, presseguer, blat,
alfals, ametller, blat de moro

 De secà         De regadiu

              ........……………..  ……………….....
              ……………..........  ……………….....
              ……………..........  ………………….
              ..……………........  ………………….
              ..............................  .............................

!!!!! En quins mesos es fa la collita. Posa-hi una creu.
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Sector primari: ramaderia

Granja de porcs        Granja de vedells           Ramat de corders

!!!!! Busca en aquesta sopa de lletres, el nom de 7 animals i relaciona’ls amb els diferents grups de bestiar:

Ànec, ovella, truja, xai, garrí, vaca, bou
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Bestiar oví:

Bestiar boví:

Bestiar porcí:

Bestiar avícola:



Escriu les respostes a les següents qüestions:

!!!!! A la teva localitat hi ha moltes granges?………………………………………………De quin tipus?…………………………......................

!!!!! Informa’t i escriu quin tipus d’aliment mengen els porcs?……………………………………………….......…………………………........

I les vaques?………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

!!!!! Quina és l’espècie ramadera més important de la comarca?…………………………………………………………................................

!!!!! Quina diferència hi ha entre el bestiar estabulat i el bestiar no estabulat?…………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

!!!!! Llegeix l’etiqueta d’un tros de formatge envasat que tinguis a casa. De quin tipus de bestiar és la llet utilitzada?
.................................................................................................................................................................................................................

!!!!! Completa aquest quadre:

sector primari

  activitat de treball                       origen                              primera matèria                     productes elaborats

       agricultura

ramaderia

vinya raïm
oli

pomera melmelada

vaca

ametlles
llonganissa

ous

iogurt
llana
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Sector secundari: la indústria

!!!!!Escriu al costat de cada tipus d’indústria alguns
 productes que s’hi produeixen

alimentària………………………………………………………………...................
metal·lúrgica……………………………………………………………...................
energètica………………………………………………………………….................
tèxtil i paperera………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………......................

!!!!! Quin és el sector industrial més important de la comarca del Segrià?………………………………………………………………...

!!!!! On es localitza la major part de la indústria del Segrià?……………………………………………………………………………….............

!!!!! Per què creus que als nuclis més habitats de la comarca hi ha més indústries?…………………….……………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

!!!!! Les indústries s’agrupen en llocs que s’anomenen……………………………………………………………………….................................

!!!!! On se situen, al centre o a la perifèria dels nuclis urbans?……………………........................................................  Per què
creus que és així?……………………………………............……………………………………………………….................................................................

!!!!! Quins avantatges té aquest tipus de concentració?………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

!!!!! Creus que els mitjans de transport són necessaris per a les activitats econòmiques?................................  Raona la
resposta………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
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! Cita les cooperatives que hi ha a la teva localitat ……………………………………………………………………………………..….......
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

! Quina importància tenen les cooperatives dins l’economia de la comarca del Segrià?…………….....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................

!!!!! Hi ha alguna indústria a la teva localitat?……………………………………………………………………………………………………................

!!!!! Raona la teva resposta …………………………..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................

!!!!! Informa’t sobre quatre indústries de la teva comarca i omple aquesta fitxa:

La construcció

!!!!! On es concentra l’expansió de la construcció a la comarca del Segrià?……………………………….............................………...
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Tipus d’indústria Primeres matèries Productes que fabrica
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Els serveis

Distribució subsectorial del PIB dels serveis (1998)

27%

24%22%

11%

11% 5%

serveis públics
comerç
serveis financers
transports
altres
hosteleria

Observa la gràfica

!!!!! Quines activitats corresponen al sector serveis?……………………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................

!!!!! Quin lloc ocupa el sector serveis dins l’economia de la comarca?…………………………………………..........................................

!!!!! On es concentra el sector comercial i financer dins el Segrià?…………………………………………………………….......................

!!!!! Dins del sector serveis quines són les tres branques amb més població ocupada?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................
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A la comarca del Segrià és on es concentra la major part del sector serveis. Un 86% dels llocs de treball estan localitzats a la
ciutat de Lleida.
Dins les activitats del sector terciari podem incloure activitats comercials, activitats lligades al servei d’hoteleria, tallers de
reparacions, i equipaments públics (sanitat, educació, cultura, esports, ...)

!!!!!Busca informació sobre els centres mèdics de la teva comarca. Quants CAPs (Centres d’Atenció Primària) hi ha
i en quines localitats? Quants hospitals i on estan situats? Omple la taula.

!!!!! Fes una llista de les instal·lacions esportives que hi ha a la població o barri on vius, i anota les activitats que
s’hi poden fer………….......................................................………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
!!!!! Hi ha algún institut de secundària a la teva població o barri?……………………………........................................................................

!!!!! Al teu poble hi ha biblioteca?………………………La utilitzes?………………………………………………………………………………….......

!!!!! Es fa mercat a la teva localitat?………………………..Quin dia?…………………………………………………………………….........................

!!!!! Digues quins serveis t’agradaria tenir a la teva localitat i per què………………………………………………....................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
!!!!! Sabries dir si hi ha Universitat a Lleida? .............Quines carreres s’hi poden estudiar?…………….......................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

centres nombre municipis

CAP

hospitals comarcals

Hospital Arnau de Vilanova

Auditori Enric Granados

Universitat de Lleida
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PROPOSTA DE TREBALL DE CAMP

!!!!!Us suggerim 3 propostes:

VISITA A UNA EXPLOTACIÓ AGRÀRIA O RAMADERA

El guió del treball en equip podria ser el següent:

1. Situació geogràfica: localitat, zona..
2. Característiques: grandària, instal·lacions, temps de funcionament...
3. Tipus de conreus: de secà, de regadiu, intensiva o extensiva, sistemes de reg, mecanització...
4. Organització: règim de propietat, tipus de finançament, nombre de treballadors…
5. Comercialització: destinació dels productes, productivitat, transport, rendibilitat...
6. Condicions de treball: períodes de feina, condicions laborals...

Per a una explotació ramadera podem seguir el mateix esquema canviant aspectes a estudiar.

VISITA A UNA INDÚSTRIA

El guió del treball en equip podria ser el següent:

1. Situació geogràfica: localitat, zona, criteris per a la ubicació actual...
2. Procés de producció: matèries primeres, procedència, procés de fabricació...
3. Procés de distribució: majorista, detallista, consumidor...
4. Personal: nombre de treballadors, departaments, horaris…
5. Instal·lacions: edificis, nombre de plantes, condicionament, ubicació...
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VISITA  A UN MERCAT SETMANAL O A UN SUPERMERCAT

El guió del treball en equip podria ser el següent:

1. Situació geogràfica: localitat, zona d’ubicació
2. Tipologia: tipus de productes, sistema de compra, tipus de pagament
3. Personal: nombre de treballadors, departaments, horaris
4. Productes: procedència, control de preus, tipus de reposició
5. Client: sistemes de compra, opinions sobre les ofertes

Una vegada realitzada la visita s’haurà de fer el treball corresponent a l’aula, contrastar les opinions dels
equips, establir un debat i fer un mural.




