
CIÈNCIES SOCIALS. DOSSIER DE RECUPERACIÓ  3r D’ESO 

Dossier obligatori d’entregar el dia de la recuperació extraordinària de setembre 

Tema 1 

L’organització política de les societats 
Llegeix el document “Estudi de cas. La Unió Europea” de les pàgines 36 i 
37 i fes les tasques següent: 
-exercicis de la pàgina 37: 1, 2, 3 i 4. 
-busca un mapa mut d’Europa política a internet i fes el mapa de la 
pàg.36  
 

Tema 2 

L’organització econòmica de les societats 
“Què és una crisi econòmica?” Llegeix el document de les pàgines 60 i 61 
i fes l’exercici 7 de la pàgina 61. Pots preparar un petit qüestionari i 
preguntar a la gent del teu entorn. 
 

Tema 3 

L’agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura 
Llegeix el document de les pàgines 110 i 111 i respon els exercicis de la 
pàgina 111:que has après”: a, b, d, e, g 
 

Tema 4 

Mineria, energia i construcció 
Llegeix el document “La gestió dels residus nuclears” de les pàgines 110 i 
111 i respon els exercicis de la pàgina 111: 1,2,3,4,5 i 6 
 

Tema 5 

La indústria 
             Llegeix l’apartat C de la pàgines 134 referent a al indústria petroquímica i 
elabora un mapa conceptual amb tota la informació.  
Pots utilitzar aquesta pàgina web per a fer el mapa conceptual: 

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-para-crear-
mapas-conceptuales/19624.html 

Tema 7 

Els transports i el turisme 
Llegeix el document “Coneix” de les pàgines 170 i 171 i respon els 
exercicis de la pàgina 171: 1,2,3,4,5,6 i 7 
 

Tema 9 
El naixement del món modern 

Exercici 1 de la pàgina 216: “Organitza la informació. L’Humanisme” 
Exercici 4 de la pàgina 219: “Identifica fets” 

Tema 10 
El Renaixement, una nova concepció de l’art 

Exercici 5 de la pàgina 238: “Visitem el Prado” 
Exercici 2 de la pàgina 239: “Defineix conceptes clau” 

Tema 11 

L’època dels grans descobriments geogràfics  
Busca informació sobre la ruta de les espècies. Relaciona-ho amb el 
“Llibre de les Meravelles” de Marco Polo 
 

Unitat D 
L’escenari físic de les activitats humanes 
Descarrega’t un mapa mut de rius d’Espanya i Catalunya i fes-los: pàgines 13 i 15  
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