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ACTIVITATS PER SECTORS ECONÒMICS
SECTOR PRIMARI
• Activitats dedicades a la producció d'aliments:
agricultura, ramaderia, pesca i explotació forestal.
• Elements dels paisatges agraris:
1. Parcel·les: camps oberts (openfield) o camps
tancats (bocage)
2. Sistemes de conreu: policonreu/monoconreu,
regadiu/secà, agricultura intensiva/agricultura
extensiva
3. Poblament rural: dispers o concentrat
• Tipus d’agricultura:
1. Agricultura de subsistència:
- Agricultura itinerant per cremació
- Agricultura extensiva de secà
- Agricultura irrigada de l’arròs
2. Agricultura de mercat:
- Agricultura d’especulació: especialitzada dels EUA i
agricultura de plantació tropical
- Agricultura mediterrània
• Tipus de ramaderia:
1. Ramaderia tradicional
2. Ramaderia comercial o de mercat: ramaderia
intensiva i ramaderia extensiva
• Tipus de pesca:
1. Pesca tradicional o artesanal
2. Pesca industrial: pesca costanera, pesca d’altura i
gran pesca

SECTOR SECUNDARI

SECTOR TERCIARI

• Activitats basades en l’extracció i transformació
de matèries primeres en altres productes: mineria,
energia, construcció i indústria.

• Activitats que no produeixen béns materials, sinó
que donen serveis a la població: sanitat, educació,
turisme, comerç, transports, oci, etc.

• Elements del procés industrial:
1. Matèries primeres: d’origen animal, vegetal i
mineral
2. Fonts d'energia:
- Segons el seu futur: renovables o no renovables
- Segons importància econòmica: tradicionals o
alternatives
3. Força del treball: mà d'obra
4. Capital: els diners, les instal·lacions...
5. Tecnologia: maquinària, tècniques i materials
6. Organització de l'empresa

• Tipus de serveis:
1. Serveis socials: activitats vinculades a
l’administració, l’educació, la sanitat, etc.
2. Serveis de distribució: activitats relacionades amb
la circulació de persones, de béns i d’informació
(transport, comerç...)
3. Serveis a les empreses: faciliten el seu
funcionament i manteniment (finances, neteja...)
4. Serveis al consumidor: relacionats amb el comerç
al detall, l’hostaleria, el turisme, el lleure, les
reparacions i instal·lacions, etc.

• Tipus d’indústries:
1. Indústries de béns de producció o indústries
pesants: productes semielaborats
2. Indústries de béns d'ús i consum o indústries
lleugeres: productes acabats
3. Indústries punta: alt nivell tècnic

• Tipus de comerç:
1. Comerç interior: a l’engrós / a la menuda o al
detall
2. Comerç exterior: exportacions i importacions

• Tipus d’empreses:
1. Segons la dimensió: petites empreses, empreses
mitjanes o grans empreses
2. Segons l’organització: societats limitades o
societats anònimes
3. Segons la procedència del capital: públiques o
privades

• Elements dels transports:
1. Sistemes de transport:
- Transport terrestre: carretera i ferrocarril
- Transport marítim
- Transport aeri
2. Infraestructures de transport: carreteres, vies
fèrries, ports i aeroports
3. Mitjans de transport: camions, trens, vaixells i
avions.
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