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FEINES D’ESTIU DE L’ASSIGNATURA DE CIÈNCIES SOCIALS DE TERCER D’ESO

El que a continuació s’adjunta és el dossier de feines a presentar per part de
l’alumnat que no ha assolit una qualificació positiva al llarg del present curs
escolar.

Les activitats que tens a continuació  corresponen a  continguts mínims  de la
matèria  que  tens  pendent.  La  major  part  són  procediments  que  t’ajudaran  a
adquirir una sèrie de competències bàsiques com són la lectura, la redacció, la
interpretació  de  mapes,  dades  i  gràfics,  la  recerca  d’informació  i  sobre  tot,
aprendre a prendre. En alguns casos hauràs de repassar els conceptes al llibre de
text.

Algunes activitats les has de fer sobre la fotocòpia però en general les faràs en
full a part, pot ser blanc o quadriculat, que graparàs a la fotocòpia on escriuràs el
teu nom i el dia en què has fet la feina. Una excepció és l’activitat nº1 que has de
fer sobre els mapes corresponents.

La  qualificació  de  les  activitats  tendrà  en  compte:  que  s’hagin  fet  totes  les
activitats,  que  la  presentació  sigui  bona,  que  es  contestin  totes  les  qüestions
àmpliament i que no hi hagi errades conceptuals.

La  puntuació  total  d’aquestes  activitats  és  de  2  punts.  Els  8  punts  restants
corresponen a la prova teòrica que corresponent a la convocatòria de setembre.

En aquest  sentit,  per  tal  d’obtenir  una qualificació  positiva  en l’assignatura  de
Ciències  Socials  de  tercer  d’ESO  no  és  obligatòria  la  presentació  d’aquest
quadern  d’activitats.  Tot  i  no  ser  obligatòria  la  seva  presentació,  és  del  tot
aconsellable fer-ho, tant pel que respecta a la qualificació addicional que es suma
a la nota numèrica obtinguda a l’examen de setembre com pel que suposa quant
a adquisició de competències bàsiques que, de ben segur et serviran d’ajuda per
tal de superar positivament l’assignatura.

L'examen consistirà en una prova bàsica sobre el temari que hem treballat al llarg
del present curs.



SITUA A UN MAPA FÍSIC D´EUROPA:

Serralades: Escandinaves, Carpats, Caucas, Alps, Balcans, Apenins, Pirineus, Monts Grampians, Urals

Planes: Gran Plana Europea, Plana Hongaresa

Oceans: Atlàntic, Glacial Àrtic.

Mars: Bàltic, del Nord, Mediterrani, Negre, Caspi, Mar de Màrmara, Mar d’Azov, Egeu

Rius: Elba, Rin, Loira, Roine, Volga, Danubi, Vístula, Sena, Dvina Occidental, Dvina Septentrional, Pètxora

Penínsules: Escandinava, Balcànica, Itàlica, Ibèrica, Crimea

Illes: Còrsega, Sardenya, Sicília, Creta, Xipre.

SITUA A UN MAPA FÍSIC D´ESPANYA:

Serralades: Pirineus, Serralada Cantàbrica, Sistema Ibèric, Sistema Central, Serralades Costaneres 

Catalanes, Sierra Morena, Bètiques, Muntanyes de Toledo, Monts Bascos, Massís Galaic

Planes: Meseta septentrional, Meseta meridional, Depressió de l´Ebre, Depressió del Guadalquivir.

Mars: Mediterrani, Cantàbric.

Golfs: de Lleó, de València, de Cadis, de Biscaia.

Rius: Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebre, Segura, Xúquer

Caps: Creus, Fisterra, Gata, Palos, Nao, Estaca de Bares, Tarifa.

SITUA A UN MAPA FÍSIC DE LES ILLES BALEARS:

Serres: Tramuntana, Serres de Llevant, Els Amunts.

Cims: Puig Major, Puig de Randa, el Toro, La Mola, Sa Talaiassa.

Torrents: de Muro, Na Borges, Sa Riera

Badies: de Palma, de Pollensa, d´Alcúdia, de Portmany, de Fornells.

Caps: de Barbaria, Cala Figuera, Formentor, de Ses Salines, de Ferrutx, des Pinar, d´Artrutx, de Favàritx.

Illes: Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera, Dragonera, Conillera.

Altres: s´Albufera d´Alcúdia, Es Salobrar, Ses Salines d´Eivissa.



FES EL PERFIL TOPOGRÀFIC ENTRE A i B



MUNTANYA SABANA

1.Interpreta cada climograma:
La quan tat de precipitacions i la seva distribució al llarg de l’any.
La temperatura màxima i mínima anual.

2.Determina a quin clima correspon cada paisatge i comenta:
La influència del clima sobre la vegetació i la fauna.
Les ac vitats humanes.

RELACIONA CADA UNA DE LES IMATGES AMB EL CLIMOGRAMA CORRESPONENT.

3.Situa al planisferi on podríem
trobar cada clima:

En blau, dues zones de clima fred
En vermell dues zones de clima

tropical.



TREBALLA AMB EL MAPA.

1.Consulta un atles i escriu una llista per a cada continent amb els noms dels països on la 

població activa en el sector primari és major del 30 %.

2.Explica algunes relacions existents entre el % de població activa en el sector primari i el grau de

desenvolupament econòmic.



LLEGEIX L’ENTREVISTA I CONTESTA LES PREGUNTES.

Entrevista a Mr. Wait de Kansas. Conrea una explotació de blat de 454 hectàrees.

Entrevistador: Qui l’ajuda en l’explotació?

Mr. Wait: El meu fill gran.

Entrevistador: Sempre ha conreat blat?

Mr. Wait: Des que vaig modernitzar la meva explotació m’he dedicat al conreu de blat perquè es ven 

fàcilment i s’hi necessita molt poca mà d’obra Totes les feines es fan amb màquines molt modernes.

Entrevistador: Quines màquines fa servir?

Mr. Wait: Per preparar la terra tenim arades mecàniques i tractors. Per sembrar tenim una avioneta.

I per collir feim servir màquines recol·lectores molt modernes, que són cares però també són ràpides i

fàcils de fer servir.

Entrevistador: Utilitza adobs químics, pesticides i herbicides?

Mr. Wait: Sí. Els adobs de manera regular, i els herbicides i els pesticides quan fan falta.

Entrevistador: On guarda tota la maquinària quan no la fa 

servir? Mr. Wait: Als hangars que hi ha prop de ca nostra.

Entrevistador: On ven el blat?

Mr. Wait: Als Estats Units principalment, però també a uns altres països, per mitjà de diverses 

empreses comercials especialitzades.



1.Amb quin tipus d’agricultura relaciones el document? Quines característiques té?

2.Per què Mr. Wait només conrea blat? Què creus que ha fet per poder modernitzar la seva 

explotació? 3.Es tracta d’una explotació especialitzada i rendible? Raona la resposta.



TREBALLA AMB EL MAPA CONTESTANT LES PREGUNTES

1.Quin és el país productor d’un nombre més gran de minerals? Escriu els noms dels minerals.

2.Imagina que treballes per a una empresa metal·lúrgica i que has de comprar bauxita, escriu els noms dels

països on la podries adquirir.

3.Investiga quin metall s’obté de la bauxita i quines utilitats té.

4.Explica a quins dos països podries tenir els majors clients de la teva empresa subministradora.

5.Raona per què els països on hi ha bauxita no la transformen i la vénen a la treva empresa.



TREBALLA AMB EL GRÀFIC I CONTESTA

1.Per a quins usos es fa servir l’electricitat?.

2.Quin és el país amb una producció més gran d’electricitat? 

Raona la causa.

3.Per què la Xina i l’Índia produeixen més electricitat que 

Canadà i Alemanya? Raona la resposta.

IDENTIFICA I CLASSIFICA LES FOTS D’ENERGIA.

4.Sobre cada imatge escriu de quina font d’energia

es tracta i classifica-la en tradicional o alternativa.

5.Investiga i explica de cada una d’elles com s’obté

l’electricitat.

6.Investiga i raona en cada un dels casos els avantatges

els inconvenients que implica el seu ús.



INTERPRETA EL MAPA CONCEPTUAL.

Explica a partir d’aquest mapa conceptual en què consisteix l’activitat industrial.



B

INVESTIGA ELS SERVEIS TERCIARIS

1.Identifica a cada imatge (A, B, C) el servei que s’hi representa i explica en què consisteix.

2.Determina a partir dels exemples quatre característiques del sector terciari.



TREBALLA AMB EL MAPA CONTESTANT LES PREGUNTES:

1.Quins són els centre a la vegada emissors i receptors de turisme?

2.Quins són els principals centres receptors però no emissors?

3.Quines destinacions prefereixen els europeus? I els estatunidencs? I els japonesos?



INVESTIGA

1.Cerca informació i planifica un viatge turístic: destinació, localització, atractius i preu.

2.Retalla i enganxa alguna imatge relativa al teu viatge i explica per què hi vols anar.



TREBALLA AMB EL MAPA CONTESTANT LES PREGUNTES

1.Escriu la llista dels països que comercien amb el Japó ordenant-los de menor a major valor del total dels

intercanvis comercials.

2.Investiga quins tipus de productes exporta el Japó i escriu-ne tres exemples.

3.Averigua quins productes importa el Japó i escriu-ne tres exemples.

4.Escriu els noms de les zones on la balança comercial japonesa és deficitària. Explica per què. 

5.Identifica les dues zones on la balança comercial japonesa és més excedentària. Explica per què. 

6.Calcula aproximadament el valor total del comerç japonès amb Àsia. Raona quins factors el favoreixen.

7.Investiga el teu entorn (casa teva, barri, etc): explica quines relacions has trobat amb el Japó.



1.Quins conreus trobes representats al mapa.

2.Quines comunitats tenen una producció més variada?

3.On destaca la producció d’olivera?

4.A quines comunitats es produeixen cítrics?

5.On destaca la producció de patates?

6.On es conrea la vinya?

7.Investiga on es produeix vi i escriu 4 denominacions d’origen de 4 comunitats distintes.



TREBALLA AMB EL MAPA CONTESTANT LES PREGUNTES. LA INDÚSTRIA ESPANYOLA

1.Quins són els tres eixos industrials? Escriu els noms de les ciutats que en formen part.

2.Quines són les províncies amb menor % de població ocupada a la indústria?.

3.Quines són les 3 províncies que destaquen per la indústria que s’hi localitza?.

4.Investiga sobre tres productes industrials que tenguis a l’abast: esmenta el producte, classifica i situa amb 

l’ajuda del mapa la indústria que l’ha fabricat.



TREBALLA AMB TEXT RESPONENT LES CUESTIONS

Llegeix el següent text i respon les qüestions que es plantegen

1.Quins trets caracteritzen la indústria balear del calçat balear? 

2.Quina tendència ha seguit l’exportació de calçat entre 2001 i 2005?

3.Penses què la indústria del calçat balear han sofert la deslocalització? Raona la resposta

4.Cerca informació sobre qualcunes de les empreses de calçat de la nostra comunitat i explica quina classe 

de productes fabriquen



LA DIVISIÓ DE PODERS

PODER LEGISLATIU

Parlament

PODER EXECUTIU

Govern

PODER JUDICIAL

Tribunals

1.Completa la taula escrivint a la columna que correspongui cada una de les següents atribucions:

És independent  dels  altres  dos,  reglamenta i  executa  les  lleis,  elabora les  lleis,  exerceix  control  sobre

l’executiu, castiga les infraccions de les lleis, estableix les prioritats i els objectius del Govern, aprova els

pressupostos generals, , arbitra en els conflictes entre les parts, elegeix el President del Govern.

2.Investiga als periòdics i determina un personatge destacat de cada un dels poders de l’Estat, escriu el seu

nom i càrrec al final de la columna corresponent.



TREBALLA AMB EL MAPA CONTESTANT LES PREGUNTES. LES XARXES URBANES

Considera els nexos o les xarxes urbanes que s’estableixen entre les ciutats espanyoles principals. Fixa’t en

el mapa i contesta les preguntes:

1.Comenta quines són les ciutats més connectades i les seves àrees d’influència

2.Explica quines són les àrees més desconnectades de les xarxes principals 

3.Fes una interpretació global del mapa

4.Investiga: Cerca a un atles quines són les principals àrees metropolitanes a nivell mundial. A quin

continent trobam la majoria d’aquestes àrees metropolitanes?



COMENTA LA PIRÀMIDE DE POBLACIÓ:

Identifica i perfila amb retoladors cada una 

de les seves parts:

base, tronc i cúspide.

Valora les dimensions de cada

grup d’edat.

Raona quina forma general té.

Elabora la teva conclusió: quin tipus de 

població reflecteix?


