
DOSSIER DE RECUPERACIÓ SETEMBRE

CURS 2020-2021

GEOGRAFIA I HISTÒRIA – 3r ESO

IMPORTANT : l’entrega de les següents activitats correctament suposarà un 40% de la nota de la

recuperació, i l’examen el 60% restant. Si no es lliura, s’avaluarà 100% amb l’examen.

A més, l’examen de recuperació de setembre es realitzarà a partir de dites activitats.

Per últim, s’encomana fer aquest dossier a la llibreta. Recorda que quan el presentis la netedat,

la bona presentació i la bona lletra i contingut seran elements a tenir en compte per a la bona

avaluació de l'activitat. Si optes per fer-lo online, l’hauràs de lliurar al classroom de classe.

TOTES AQUESTES ACTIVITATS ES PODEN EXECUTAR AMB EL MATERIAL TREBALLAT AL

CLASSROOM AL LLARG DEL CURS.



Tema 1: el medi físic

1. Emplena la següent taula descrivint les diferents característiques del paisatge
mediterrani.

El paisatge mediterrani
Temperatures

Precipitacions

Rius

Vegetació

2. Observa el següent climograma i respon a les preguntes.

a) Al llarg de l’any, les pluges són regulars o irregulars? A quines estacions hi ha més
pluges?



b) Quines son les temperatures mínima, màxima i mitjana? Les xifres poden ser
aproximades.

c) A partir d’aquestes dades, a quin clima diries que correspon aquest climograma?

d) En que es diferencien aquest clima i el clima mediterrani?

3. Mira aquest mapa i respon a les preguntes.

a) Quin tipus de paisatge hi ha les zones de color groc?

b) En aquest clima, com varien les temperatures al llarg de l’any? Quina relació hi ha
entre les temperatures i la situació geogràfica d’aquests territoris?

c) Fes una llista amb els tres tipus de vegetació més importants d’aquest paisatge i
descriu breument les seves característiques.

4. Observa aquests dos climogrames i respon a les preguntes.



a) A quines zones del planeta podem trobar aquests climes, a les temperades, a les
fredes o les càlides? Per què?

b) Quines similituds i quines diferències tenen aquests climes? A quin tipus de clima
correspon cadascun?

c) Tria un dels dos paisatges anteriors i descriu-lo en 5 frases.

Tema 2: l'organització política de les societats

5. Realitza les següents tasques:

a) Als països democràtics, el poder es divideix. En quines parts es divideix quines

funcions té cada poder?

b) Que podria passar si no hi hagués divisió de poders? Argumenta la teva  resposta?

6. Corea del Nord és un país on, actualment, hi ha una dictadura. Llegeix el següent  article i

explica quines coses et sorprenen d’aquest estat.

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20171130/433296592786/vida-corea

norte.html

7. Quan hi ha conflictes internacionals, en alguns casos, l’ONU pot intervenir militarment i

enviar els cascos blaus. Penses que això és positiu o negatiu? Argumenta la teva resposta i

dona, al menys, 4 arguments que recolzin la teva postura.

8. Respon breument a les següents preguntes:

a) A quin any es va crear la Comunitat Econòmica Europea (CEE)? Quins varen ser els

països fundadors?

b) A quin any la CEE es va convertir en la Unió Europea (UE)? Actualment, quants

països  hi són membres?

c) Quines són les diferències més importants entre la CEE i la UE?



Tema 3: l’organització econòmica de les societats i el sector primari

9. A la següent llista s’enumeren diferents factors de producció. Classifica’ls segons el seu

tipus: edifici, préstec, anàlisi del mercat, minerals, redacció d’informes, equipament

informàtic, subvenció, petroli, mobiliari, dipòsit bancari, reunió i aigua.

Recursos naturals

Treball

Capital físic

Capital financer

10. Creus que l’agricultura de plantació és bona pels països menys desenvolupats?

Argumenta la teva resposta parlant del seus aspectes positius i negatius.

11. Indica si les següents afirmacions són certes o falses i corregeix les falses.

a) La pesca consisteix en la captura de peixos i altres espècies animals marines. La

recol·lecció d’algues i altres plantes marines és una pràctica diferent que s’anomena

agricultura aquàtica.

b) La pesca artesana es practica amb petites embarcacions i equipament tradicional i la

seva producció es destina als mercats locals.

c) La pesca costanera és el tipus de pesca més important i proveeix la major part del

peix i el marisc que es ven al món.

d) Els pescadors que treballen a la pesca d’altura poden estar a la mar, lluny de casa,

durant períodes de temps molts llargs. Fins i tot mesos.

e) El vaixells coneguts con vaixells factories són molt grans i avançats tècnicament. A

més de pescar i envasar la pesca, també permeten fabricar els estris de treball

necessaris.



12. Fes un comentari sobre la informació que ens aporta aquesta gràfica, la qual

representa l’evolució del sector primari a Espanya.

Tema 4: el sector secundari

13. Tria una de les fonts d’energia alternatives que hem vist a classe. Després, cerca
informació a internet per completar la taula amb els seus avantatges i desavantatges.

Nom de la font d’energia:

Avantatges Desavantatges

-
-
-

-
-
-

14. Aquests imatges mostren diferents tipus d’indústries. Observa-les i realitza les tasques.



a) Quin producte es fabrica en cada cas?

b) Classifica les imatges en indústries madures o de tecnologia punta.

c) Classifica les indústries segons la seva destinació.

15. Llegeix el fragment de la notícia i realitza les tasques.

El 50% de los trabajos en España en riesgo por la automatización

La OCDE ha advertido este jueves en un informe
sobre el posible deterioro de la "calidad y equidad"
del empleo en España en los próximos años, fruto
de la automatización, la digitalización y la
globalización.

"La transición no será fácil", advierte a España la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).

Según sus estimaciones, más de la mitad de los empleos en España se van a ver
notablemente afectados por esta transformación: el 21,7 % están "en riesgo de
desaparecer" por la automatización y el 30,2 % pueden sufrir "cambios significativos".

https://www.antena3.com/temas/ocde-1


Font:
https://www.antena3.com/noticias/economia/el-50-de-los-trabajos-en-espana-en-riesgo-por-l
a-automatizacion_201904255cc1bb070cf2e2c19b6d4834.html

a) Per quina raó a Espanya l’automatització tindrà unes conseqüències tan profundes?
b) Pensa 3 exemples de feines que poden desaparèixer a les properes dècades a

causa de l’automatització.
c) Pensa 3 exemples de feines que és molt improbable que desapareguin.
d) Pensa 1 exemple d’una feina que es podria crear en aquest nou entorn econòmic.

16. Respon a les següents preguntes:

a) Per quin motiu les empreses deslocalitzen seva producció a altres països?

b) Quins canvis han fet possible aquest fenomen?

c) Com afecta la deslocalització a la població dels països emergents o en vies de

desenvolupament?

d) Explica les característiques de les dues fases de la deslocalització.

Tema 5: el sector terciari

17. Realitza les següents tasques:

a) Defineix el sector terciari.

b) Classifica les activitats econòmiques de la taula segons el sector econòmic al qual

pertanyen i segons si estan finançades de forma privada/pública o de les dues

maneres.

Activitat Sector Privada/pública

Fabricació d’automòbils

Hotels

Serveis informàtics

Mineria

Hospitals

https://www.antena3.com/noticias/economia/el-50-de-los-trabajos-en-espana-en-riesgo-por-la-automatizacion_201904255cc1bb070cf2e2c19b6d4834.html
https://www.antena3.com/noticias/economia/el-50-de-los-trabajos-en-espana-en-riesgo-por-la-automatizacion_201904255cc1bb070cf2e2c19b6d4834.html
https://www.antena3.com/noticias/economia/el-50-de-los-trabajos-en-espana-en-riesgo-por-la-automatizacion_201904255cc1bb070cf2e2c19b6d4834.html


Construcció

Lloguers d’automòbils

Universitats

18. Defineix aquests conceptes.

a) Comerç interior:

b) Comerç exterior:

c) Importacions:

d) Exportacions:

e) Balança comercial:

19. Completa la taula indicant els avantatges i desavantatges del transport aeri.

Avantatges Desavantatges

-

-

-

-

-

-

-

20. Realitza un comentari sobre aquesta gràfica. Indica quina informació es mostra, quines
son les dades més rellevants i explica el perquè d’aquestes dades.



Tema 6: la població mundial

21. Observa la piràmide de població i respon a les preguntes.

a) Quin tipus de piràmide és?

b) Quin percentatge de la població són dones amb una edat entre els 40 i 60 anys? I
quin percentatge els homes amb una edat entre els 0 i 20 anys?

c) Quin problema presenta aquesta piràmide de població a llarg termini?

22. Classifica aquestes migracions ficticies segons els criteris dels apartats 3 i 3.1 del tema
6.

a) Una dona espanyola de 24 anys acaba de graduar-se a la universitat i ha rebut una
oferta laboral d’una important empresa alemanya. Anirà allà un any i, després de
completar la formació inicial i guanyar experiència laboral, tornarà a Espanya per
treballar a la seu que l’empresa té aquí.

b) Un intel·lectual rus és molt crític amb l’actual govern del seu país. Les autoritats el
volen jutjar i decideix anar-se a Estats Units. Es possible que mai pugui tornar al seu
país.



c) A Turquia hi ha hagut unes pluges torrencials que han sigut especialment
destructives a una regió agrícola. Una família que vivia a un poble de la regió ho ha
perdut casi tot i decideix abandonar-lo. Es volen traslladar a Istanbul amb
l’esperança de poder començar de nou.

23. Imagina que, com a conseqüència de la crisi econòmica que estem patint, haguessis de
traslladar-te per motius laborals i de forma definitiva a Alemanya. Explica quines dificultats
trobaries.

24. Aquestes dues piràmides de població mostren l’estructura de la població espanyola als
anys 1960 i 2011. Observa-les i respon a les preguntes.

a) Quins són els noms d’aquests tipus de piràmides de població?

b) Per quins motius ha canviat tant l’estructura de la població?

c) Després de veure la segona piràmide, quin creus que és el principal problema

demogràfic a Espanya a l’actualitat?


