NOM I LLINATGES:

DOSSIER DE RECUPERACIÓ
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
3r d’ESO

INSTRUCCIONS:
1. És recomanable presentar aquest dossier per poder
aprovar.
2. S’ha de lliurar completament emplenat el dia de l’examen de
setembre.
3. Heu de lliurar el dossier de forma digital (podeu editar
directament una còpia del document) o en el vostre quadern
i fet a mà.
4. La feina es pot fer amb l’ajuda del llibre de text de Geografia
i Història de 3r (editorial Vicens Vives) i d’Internet.

Unitat Didàctica 1: Introducció a la Geografia.

1. Completa la definició de Geografia amb les paraules adequades:
La Geografia és la ……………………. que analitza i explica com és la
…………………... i el paper que desenvolupen els …………………….
………………. amb relació a l’................................ terrestre. Permet explicar
…………………... i ……………………….de fets geogràfics i establir
………………………... amb altres ciències relacionades amb la Terra.
2. Relaciona cada definició amb el tipus de mapa corresponent del quadre:
mapa físic; mapa temàtic; mapa topogràfic: planisferi; mapa

● Representació plana de la superfície terrestre amb informació sobre un
aspecte concret (població, clima, recursos econòmics, etc.) per conèixer com
es distribueix en l’espai.
………………………..
● Representació plana de la superfície terrestre en la seva totalitat.
………………………..
● Representació plana de la superfície terrestre en la seva totalitat o per parts,
feta a escala.
…………………………
● Representació plana de tots o diversos dels elements físics del territori, com
ara el relleu, rius, llacs i mars.
………………………….
● Tipus especial de mapa físic que serveix de base per fer altres mapes i recull
informació d’aspectes físics i humans.

…………………..
3. Defineix de manera acurada i precisa els següents termes:
- Geografia:

- Geografia física:

- Geografia humana:

- Terra:

- Biosfera:

- Atmosfera:

- Litosfera:

- Hidrosfera:

- Rotació:

- Translació:

- Mapa:

- Globus terraqüi:

- Projecció:

- Escala:

- Coordenades:

- Latitud:

- Longitud:

- Paral·lels:

- Meridians:

4. Indica si aquestes frases són vertaderes o falses:

●

La geografia humana i econòmica estudia la interactuació entre els diferents
grups humans i el medi físic.
vertader/ fals

●

El medi físic està format pel relleu dels continents, els oceans i els mars que
els banyen, i l’atmosfera.
vertader/ fals

●

La vida dels éssers humans està condicionada pel medi físic.
vertader / fals

●

El planeta Terra està dividit en zones climàtiques.
vertader /fals

●

Les característiques de les zones climàtiques del planeta depenen de la
longitud, però també hi influeixen la altitud i l’acció de la mar.
vertader /fals

●

Els factors que condicionen els diferents paisatges de la Terra són: la
longitud, l’altitud i l’acció de la mar.
vertader/ fals

5. Fixa’t en el mapa i dóna les coordenades dels punts indicats:
A.

C.

B.

D.

6. Fixa’t en el següent climograma i respon les preguntes plantejades:

a) Explica què és un CLIMOGRAMA.

b) A l’eix de l'esquerra se situen les temperatures. Quin és el mes més calorós?
Quina temperatura assoleix?

c) Quin és el mes més fred?
Quina temperatura assoleix?

d) Quants graus hi ha de diferència entre el mes més fred i el més calorós?
e) A l’eix de la dreta se situen les precipitacions. En quins mesos es produeix el
màxim de precipitacions?
Quin és el mes més sec?

f)

Com definiries el clima oceànic pel que fa a temperatures i precipitacions?

7. Emplena la taula sobre els tipus de climes del planeta:
CLIMES TEMPERATS

CLIMES EXTREMS
CLIMES CÀLIDS

CLIMES FREDS

8. Emplena la següent taula sobre els climes i paisatges de la terra:

TIPUS DE CLIMA
EQUATORIAL

TROPICAL

DESERT CÀLID

LOCALITZACIÓ

TEMPERATURES

PRECIPITACIONS

VEGETACIÓ

CONTINENTAL

OCEANIC

MEDITERRANI

ALTA
MUNTANYA

POLAR

9. A partir de tot el que has respost en les preguntes anteriors, identifica aquestes imatges
segons siguen de la zona càlida, temperada o freda:

……………………………….; …………………………………;

………………………………..

10. Observa el mapa físic de relleu del món de les pàgines 8 i 9 del teu llibre de text i respon
les següents preguntes:
a)Digues el nom de dues planes i dues serralades d'Amèrica.

b)Quina és la serralada més alta d’Amèrica del Sud?

c) Quina és la serralada que delimita Europa i Àsia?

d) Quina és la serralada on es troba la muntanya més alta de la Terra?

e) Escriu al costat de cada cim el nom del continent on es troba:
Mckinley
Aconcagua
Everest
Kilimanjaro
Mont Blanc
UD 2. L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS.
11. Defineix els següents conceptes:
ESTAT

DEMOCRACIA

ELECCIONS

COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSTITUCIÓ

MUNICIPI

ESTATUT D’AUTONOMIA

12. Fixa’t en el mapa i fes les activitats:

a) Escriu el nom de 5 Comunitats Autònomes i la seva corresponent capital en el
següent quadre:
Comunitat Autònoma

Capital

