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CURS 2015-16

MATERIALS PER LA RECUPERACIÓ
DE L’ASSIGNATURA DE
GEOGRAFIA I HISTÒRIA DE 3r. d’ESO

(Cal lliurar el Dossier amb els exercicis fets el dia de l’Examen de Recuperació)

Cognom i Nom Alumne: ..................................................................Grup-Classe: .......

Nota
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Important: Fer bona lletra, vigilar l’ortografia i ser polit en la presentació.
1.-Completa aquesta taula. Cal abans haver llegit el tema 1 del teu llibre de 3r. d’ESO de Geo. i Hª.

2.-Defineix aquest conceptes:
a).-Estat del Benestar

b).-Estat Fràgil

c).-Separació de Poders
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3.-Explica les diferències entre:
a).- Estat Democràtic i Dictadura:

b).-Estat Laic i Estat Teocràtic

c).-Estat Centralitzat i Estat Federal (o Descentralitzat)

4.-Completar l’esquema de les institucions d

5.-Escriu el nom de les províncies i comunitats autònomes.
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6.-Completar el text (omplir els espais buits)

Territorialment Espanya s’organitza en

............................ ,

................................

i comunitats

.............................. . Hi ha més de .................. municipis, governats cadascun per un ............................. .
Els municipis s’organitzen en .......... províncies, administrades per les ................................ provincials o
altres corporacions de caràcter representatiu. Les illes tenen la seva administració pròpia: els
............................ a les Canàries i els ............................. insulars a les Balears.
Les províncies s’agrupen en .......... comunitats autònomes i dues ciutats ......................

(....................... i

.................... ). Cada comunitat autònoma té el seu estatut d’................................., un document que recull
les seves competències i les seves .............................. de govern.
Catalunya exerceix la seva autonomia dins de l'Estat espanyol seguint els principis fixats per la .......................... de
1978 i l’............................. d'autonomia (el del ............... primer i el del 2006 avui en dia).

4

3r. ESO
Dept. de Geo. i Història
7.-Escriu el nom de les comarques de Catalunya:

8.-Completar el text:
Al llarg de la història, Catalunya s'ha organitzat territorialment de maneres diferents. Actualment està formada per
947 ................................ , 42 .................................... ,7 ............................... i 4 ..........................
finalitat de les diferents .........................

.

La primera

.................................... es distribuir de forma adequada els serveis a

tot el territori.
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9.-Escriu el nom dels Estats d’Europa.

10.Completar la Taula amb el nom de les Institucions de la UE

6

3r. ESO
Dept. de Geo. i Història
11.-Llegeix el text :

Al 1957, l’Alemanya Federal, Itàlia, Bèlgica, els Països Baixos, Luxemburg i França van signar el tractat de Roma, en
vigor des de l’any següent, pels quals es va constituir la Comunitat Econòmica Europea (CEE), que en 1992, pel
tractat de Maastricht, va passar a anomenar-se Unió Europea (UE). Aquesta organització ha tingut successives
ampliacions: Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit s’hi van integrar en 1973; Grècia, en 1981; Espanya i Portugal, en
1986; Finlàndia, Suècia i Àustria, en 1995; Estònia, Letònia, Lituània, la República Txeca, Eslovàquia, Polònia,
Hongria, Eslovènia, Malta i Xipre, en 2004; i Romania i Bulgària en 2007.
12.-Amb l’ajuda del text, completa el mapa següent de la UE.
• Escriu el nom dels països que integren la UE. Utilitza bolígraf negre i lletres majúscules.
• Escriu el nom de les capitals respectives. Utilitza bolígraf negre i lletres minúscules.
• Pinta el mapa segons la llegenda del mapa.

13.- Respon:
-Quins països van fundar la Unió Europea?

-En quina data s’hi va incorporar Espanya?. Per quina raó va tardar tant Espanya a incorporar-se a la UE?

-Quins dotze nous països s’han adherit recentment a la UE?

7

3r. ESO
Dept. de Geo. i Història
14.- Marca l’afirmació que és falsa i converteix-la en vertadera.
-Fins que l’ésser humà va aprendre a domesticar els animals, l’única font d’energia de què disposava era la seva
força muscular.
-La humanitat consumeix actualment molta menys energia que fa un segle.
-L’energia és necessària per a transformar les matèries primeres en productes manufacturats.

15. Classifica les diferents fonts d’energia en la taula.
Hidràulica.
Nuclear.
Solar.
Eòlica.
Geotèrmica.

Carbó.
Petroli.
Gas natural.
Mareomotriu.
Biomassa.

16.- Explica les diferències més importants entre les fonts d’energia renovable i les fonts d’energia no renovables.
Indica els avantatges i els inconvenients de les unes i de les altres.

17.-Identificar les tres fonts d’energia. (mirar pàg. 77 del teu llibre)
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18.-Llegeix les pàgines 42 i 43 del teu llibre per completar l’esquema:

19.-Enganxa les frases “trencades” amb una fletxa.

20.-Llegeix les pàgines 50 i 51 del teu llibre i explica les similituds i diferències entre la “ramaderia nòmada” i la
“ramaderia transhumant”.
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21-Mirar la pàgina 72 del teu llibre de text per identificar els tipus de mines.

22.- Classifica aquestes activitats industrials segons els tipus d’indústries. (mirar pàg. 78 del teu llibre)
Fabricació de locomotores.
Producció d’acer.
Refinació de petroli.
Fabricació de joguets.
Producció d’alumini.
Fabricació d’adobs minerals.
Fabricació de rellotges.
Elaboració de conserves de peix.
Fabricació de farines.
Fabricació de ciment.

23.-Amb l’ajuda del teu llibre pinta les principals regions industrials i les regions emergents. (seguint la llegenda)
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24.-Defineix:
a).-Serveis Públics:

b).-Servies Privats:

c).-Balança comercial:

d).-OMC:

25.-En aquest mapa mundi pinta els estats que formen part dels principals blocs comercials.

UE

Mercosur

NAFTA

ASEAN

OPEP

COMESA

26.-Escriu el significat de les anteriors abreviatures dels Blocs Comercials:
UE:
NAFTA:
ASEAN
OPEP
COMESA:
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27.-Llegeix les pàgines 104 i 105 del llibre i completa l’esquema:

Factors:

Comerç Interior

COMERÇ
Comerç Exterior:

Organització Comerç Mundial

28.-Relacionar:
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29.-Completar el texto sobre las principales rutas de transporte:
El transporte ……………………… se realiza por rutas transoceánicas muy transitadas que comunican los grandes
centros económicos mundiales. Las principales ……………………….. marítimas son:
• La del …………………….. Norte, que une Europa occidental con América del Norte (Estados Unidos y …………………).
• La del ……………………. , que une los mercados asiáticos y Australia con América, y se comunica con Europa a través
del canal de ………………………….
• La ruta del ……………………………….., que une Europa occidental con los océanos …………… y Pacífico a través del
canal de …………………. Comunica Asia y los países ………………………….. de ……………………. Medio con Europa y
Estados Unidos.
En las regiones donde existen grandes …………….. navegables, el transporte fluvial cobra gran importancia. El
……………………… en América del Norte i, el ………………….. , el Rin, el Volga, en …………………… i el ………………… y el
Yangtsé, en Asia, son algunos de estos ríos. El Nilo y el Congo son muy importantes a nivel local.
30.-Identificar els principals tipus de vaixells, camions i trens de transport:
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31.- Completar els buits amb els termes adequats.
El ....................................... és qualsevol tipus de desplaçament per plaer a un lloc per un ........................ de temps
de 24 hores almenys. Si l’eixida dura menys d’un dia s’anomena ............................... .
Encara que des de fa segles es pot parlar de l’existència de turistes, va ser a partir dels anys cinquanta del segle
passat que als països desenvolupats hi ha hagut un autèntic boom associat amb el turisme de ..................... .
A vegades, els turistes s’organitzen lliurement el viatge. Tanmateix, moltes persones, sobretot si es desplacen a
altres països, s’organitzen el viatge a través d’ ........................... . Aquestes ofereixen el que els proporcionen els
grans majoristes o ..................... ..........................., i s’encarreguen de dur a terme totes les activitats necessàries
per al viatge: ........................... d’avions o trens, reserves d’................... , organització de visites, etc. Algunes
vegades, aquests grans grups actuen simplement com a intermediaris entre el turista i els hotelers i companyies de
.......................... ; altres vegades, un mateix grup econòmic té línies aèries i hotels de la seva propietat.
A partir dels Jocs ..................... de l’any 1992, .................................. i especialment Barcelona ha esdevingut una
àrea d’atracció .............................. de nivell internacional. El turisme a Catalunya ocupa més del 12% de la població
......................... i el darrer any van arribar 17 ..................... de turistes. Dit d’un altra manera, 1 de cada 4 turistes
que rep l’Estat ....................... visita Catalunya. El sector turístic català és molt ..........................., basat en el model
de ................. i platja, però darrerament s’ha potenciat altres tipus de turisme, com el .................... (visita museus i
patrimoni artístic), el ...................., basat en zones d’oci i compres.
32.-Completar la taula:
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33.-Completar els mots encreuats:

34.-Completar els mots encreuats:

35).-Què és la OCDE?

36.-Què és el coeficient de Gini?.

37.-Qué és l’índex de desenvolupament humà (IDH) ?.
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38.-En aquest mapa del món situa el nom dels 10 països amb IDH més alt i els 10 països amb un IDH més baix.

39.-Completar el text:
El ................... actual és complex i planteja grans .................... que representen un desafiament per als governs i
les institucions internacionals, que tenen la responsabilitat de superar aquestes dificultats si volem viure en un món
més ............... , més pròsper i en .................... amb el medi ambient.
El primer repte és acabar amb la ..................... en què viu gran part de la humanitat; el segon, aconseguir el
creixement ...................... sense posar en perill el ................... Terra. La situació de subdesenvolupament i els
problemes mediambientals que hi ha avui dia al món i com s’intenta superar-los són els dos grans objectius globals.
Vivim en un món .................... per la pobresa: el món desenvolupat, on viu menys del 20 % de la ................ , i el món
subdesenvolupat, que n’acull més del 80 % restant. Es calcula que uns 2.500 milions de persones viuen en l’extrema
pobresa. Però l’escassesa no és exclusiva dels països ......................................... En les nostres societats opulentes
també hi ha moltes persones que es troben en una situació precària i pateixen la .................. social.
reptes

planeta harmonia Món econòmic subdesenvolupats

just pobresa marginació dividit població
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