Ciències Socials 3r ESO CURS 2017-18
TASQUES RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA DE CIÈNCIES SOCIALS

NOM.......................................LLINATGES..........................................

● Aquestes activitats serveixen per preparar l'examen de recuperació de Ciències
Socials de 3r d'ESO.
● Les activitats s'han d'entregar abans de començar l'examen.

● Per realitzar aquestes activitats has de consultar el llibre de 3r d'ESO.

●Tasques que has de fer:

Has de realitzar totes les activitats del dossier que tens a continuació.

Nota: Per aprovar l'assignatura serà obligatori presentar tota la feina i fer-la bé!!.
La valoració màxima de la feina serà d'un 20%. Per tant la valoració màxima de la
prova escrita serà d'un 80%.

DOSSIER D'ACTIVITATS CIÈNCIES SOCIALS 3r ESO
1) Has de definir aquestes paraules de vocabulari:
Temes 0: geografia física, geografia humana, latitud, longitud, mapa, escala cartogràfica, mapa
topogràfic, mapa temàtic, corbes de relleu
Temes 1: estat, nació, constitució, funcionari, càrrec polític, sufragi universal, sufragi censatari, estat
democràtic, esrar no democràtic, estat centralitzat, estat descentralitzat, estat liberal, estat social,
monarquia parlamentària, república parlamentària, referèndum.
Tema 3: sector primari, sector secundari, sector terciari, població activa, població inactiva, població
ocupada, població aturada, paisatge natural, paisatge agrari, agricultura de subsistència, agricultura de
mercat, calador, plataforma continental, aqüicultura, conreus transgènics
Tema 4 : indústria pesant, indústria lleugera, indústria punta, societat limitada, societat anònima,
deslocalització industrial, parc tecnològic
Tema 6 : sector quaternari, serveis socials, comerç a l'engròs, comerç al detall, exportació, importació,
balança comercial, balança de pagaments, tour-operador, estacionalitat turística, comerç just
2) Les coordenades geogràfiques.
Has
de
cercar
un
mapa
amb
línies
imaginàries
(per
exemple
a
http://pacoelchato.com/cqs/imagenes/g504201.jpg) i hi has de situar els oceans i continents i les
següents coordenades:
A (20ºN, 20ºS); B (20ºS, 140ºE) C) (0º,80ºW)

3) Estudiar les unitats de relleu d'Espanya (pag 12 i 13)

5) Els paisatges d'Espanya copiar el mapa de la pàgina 20.
5a) Els paisatges de l'Espanya oceànica o atlàntica 5b) Els paisatges de l'Espanya mediterrània (pàgina
21, exercicis 6,7,8,9,10,11 )
5c) Els paisatges de l'Espanya interior (pàgina 22, exercicis 1,2,3,4,5,)
5d) Els paisatges d'alta muntanya (pàgina 22, exercicis 6)
5e) Els paisatges de les Illes Canàries (pàgina 23, exercicis 7,8,9)

6) L'organització política de les societats
L'exercici del poder. La democràcia (pàgina 27, exercicis 3,4.5,6)

7) L'organització política i territorial d'Espanya i de les Illes Balears: estudiar el mapa provincial
de la pàgina 33 i el mapa de les Comunitats Austònomes de la pàgina 34.

8) Elabora un mapa dels països que formen la UE amb les fases de la seva construcció (pàg. 36)

9) La població i els sectors econòmics:
Al poble de Son Mesquida té la població repartida de la següent manera: 20 són jubilats, 5 són
estudiants i 25 mestresses de casa, 15 fan de picapedrers,2 són fusters, 2 botiguers,12 sabaters, 6
pescadors, 8 oficinistes, 10 pastors, 12 pagesos, 5 mecànics, 10 cambrers, 5 professors, 6 dones de
neteja i 4 guardes forestals. Calcula:
- població total=
- població inactiva=

- població activa=
% de la població activa que treballa en el sector I=
% de la població activa que treballa en el sector II=
% de la població activa que treballa en el sector III=
- Tenint en compte el% dels tres sectors econòmics dedueix si aquest poble correspon a un país
desenvolupat o subdesenvolupat i raona la resposta.

10) Els paisatges agraris (pàgines 70, exercicis 3,4,5,6)

11) L'agricultura de subsistència i L'agricultura de mercat (pàgina 72, exercicis 2,3,4)

13) La ramaderia al món (pàgina 74, exercicis 4,5)

14) L'activitat pesquera al món (redacta un text d'un mínim de 10 línies sobre aquest tema a partir
de la pàgina 76)

15) Les matèries primeres i les fonts d'energia (pàgina 93, exercici 3), (pàgina 57 exercicis 7,8,9)

16) La classificació de les indústries (pàgina 110, copia l'esquema)

17) La localització de la indústria espanyola (mapa, pàgina 119. Exercicis 1,2)

18) Redacta un text sobre les causes que varen motivar l'augment del turisme i quines són les
conseqüències d'aquest augment, tant positives com negatives (a partir de les pàgines
154,155,156,157). Pensa a estudiar els diferents tipus de turisme que hi ha.

19) L'estudi de la població. Realitza els següents exercicis:
a) Un país imaginari tenia una població de 51.655.000 habitants. Aquest any es varen produir 720.000
naixements i 540.000 defuncions. D'aquestes defuncions 5.200 eren menors d'un any. Varen abandonar
el país 4.000 persones i en vingueren 49.000.
Calcula: taxa de natalitat, taxa de mortalitat, taxa de mortalitat infantil, creixement vegetatiu, saldo
migratori, creixement real o absolut.
b) Un país tenia l'any 2010 51.250.000 habitants. Durant aquest any es varen produir 1.79.000
naixements i 920.000 defuncions, de les quals, 36.000 eren menors d'u any. A aquest estat h arribaren
12.000 persones provinents d'altres països. Van sortir del país per cercar feina 60.000 persones. La
superfície d'aquest país és de 125.000 Km2.
Calcula les mateixes taxes de l'exercici anterior i també la densitat de població.
c) Un país tenia a l'any 2002 una població total de 67.320.700 habitants. Aquest any va tenir 2.423.500
naixements i 942.000 defuncions; d'aquestes defuncions 117.000 eren menors d'u any. Un total de
93.765 persones van deixar el país i en varen arribar 8.345. La superfície d'aquest país és de 125.632
Km2.
Calcula totes les taxes i la densitat de població.
A partir dels resultats dedueix si es tracta d'un país desenvolupat o subdesenvolupat. Raona la resposta.

20) Comenta aquestes piràmides

