TASQUES D’ESTIU 2018

Ciències Socials
3r Curs d’ESO

Aquestes activitats s’han de fer obligatòriament i lliurar-les el dia de l’examen extraordinari de
setembre. Cal presentar-les en un dossier.

1) Presentar el mapa de la pàg. 2: les zones climàtiques de la Terra i el mapa pàgs 4-5: les
grans unitats de relleu terrestre.
2) Entendre el concepte d’ESTAT: quins són els seus components, pàg.24 i presentar fet el
mapa polític del món, pàg. 27.
3) Quines són les institucions de govern de Catalunya?, pàg. 34.
4) Els països que integren la Unió Europea, mapa de la pàg.36.
5) Què s’entén per activitat económica?, pàg.46
6) Què s’enten per sectors econòmics? I fes l’esquema dels 4 sectors economics que diu el
llibre, pàg. 50.
7) Què és la globalització económica?, pàg. 52 Quins intercanvis es produeixen a nivel
global?: de persones, mercaderies, informació i capitals (diners). Busca in formació i
elabora un esquema-gràfic.
8) Què és el sector primari? Quines activitats inclou? Problemàtiques: la fam avui i con
produir de manera sostenible, pàg. 69.
9) Esquema, en horitzontal, dels sistemes agraris: de subsistencia i de mercat, pàgs. 74-75.
Mapa L’AGRICULTURA AL MÓN, pàg. 75.
Pàg. 94: Exercici 4 treball de camp, d’on venen els productes que consumim?
10) Què es el sector secundari? Quines activitats inclou? Defineix cadascuna d’aquestes
activitats, pàgs. 98 i 117.
11) Per què s’ha produït la deslocalització industrial? Explica el concepte, pàgs.124-125.
Què vol dir relocalització industrial? Busca tu la informació.
12) Què és el sector terciari? Per què ha creixcut tant les últimes dècades? Terciari banal i
terciari superior o quaternari, pàgs. 141-142-143.
13) Esquema de la classificació de les activitats terciaries, pàg. 144.E En horitzontal!
14) Parlem de revolució en els mitjans i infraestructures de transport dels últims anys, pàg.
161.
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15) Implicacions socials i culturals del turismo al món. Mirar el mapa i fer les activitats 2, 4, 5,
6 i 7.
16) Quin tipus de turismo t’agradararia fer aquest estiu?, pàg.116. Recopil.la información
sobre un lloc que visites i classifica’l ( quin tipus de turisme?).
17) El comerç internacional en un món global 188-189. Fes les activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
18) EL COMERÇ DESIGUAL, pàg. 190. Copia l’organigrama (el recuadre) i mira d’entendre’l
i explicar-lo.
19) El naixement del món modern: de què estem parlant?: pàg. 203
20) Què passa al segle XV? Pàgs. 204-205
21) Què és l’humanisme?, pàg. 206
Qui va ser Erasme de Rotterdam?,Què defensava?, Quins temes li van interesar?
Qui va ser Lluís Vives?
22) Entendre el perquè de la Reforma Protestant i els seus principis bàsics, pàg. 212
Fer el mapa de LA DIFUSIÓ DE LA REFORMA, pàg. 213
Què va suposar la Contrareforma católica?, pàg. 214
23) Com es va formar la Monarquia Hispànica?
Quin tipus de monarquia era?
Quins aspectos eren comuns per a les dues Corones?, pàg. 242 amb el mapa.
24) Fes el mapa de la pàg. 243: L’EXPANSIÓ MEDITERRÀNIA I L’ATLÀNTICA.
25) Com es va aconseguir la unitat religiosa? Llegeix el text de l’expulsió dels jueus i digues
quines raons donen els Reis per expulsar-los, pàg. 245
26) Com es va solucionar el conflicto dels pagesos de remença? Quines mesures va establir
la Sentència dde Guadalupe de 1486? Com va afectar als pagesos?, pàg. 247.
27) Per què parlem de monarquia autoritaria per referir-nos a la dels Reis Catòlics?, pàg.
244
28) L’Imperi dels Àustries: pàgs. 259-260, per què parlem d’imperi i dels Àustries? Quan van
regnar Carles I i Felip II?. Fes els mapes de la pàg. 259: L’IMPERI EUROPEU DELS
ÀUSTRIES i el de la pàg. 264: L’IMPERI AMERICÀ AL SEGLE XVI.
29) Quins conflictos socials van haver-hi als regnes hispànics al segle XVI? Els interesaos
de quins grups socials representaven? Com van acabar?
30) La defensa de la religió catòlica: objectiu dels Àustries, que portarà a les guerres de
religió. Llegeix els textos: La guerra contra els protestants, pàg. 260 i Imposar el
catolicisme, pàg. 261. Mira d’entendre les idees fonamentals que transmetren.
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