INS GUILLEM CATÀ
DEPARTAMENT CIÈNCIES SOCIALS

Assignatura: Ciències Socials

Grup:

Curs: TERCER ESO

Avaluació: Recuperació

NOM I COGNOMS:
DATA:

NOTA:

1. Indica a quin continent pertanyen:
Sena:
Atles:
Rin:
Orinoco:
Apenins:
Ganges:
Danubi:
Mar Mediterrani:
Mar Bàltic:
Península de Jutlàndia:
Muntanyes Rocalloses:
Serralada dels Andes:
Serralada dels Apalatxes:
Serralada de l’Himàlaia:
Serralades Escandinaves:
Alps:
Urals:
2. Situa en el mapa de la Península Ibèrica:
Meseta Nord, Meseta Sud, Sistema Central, Munts de Toledo, Sierra Morena,
Serralada Bètica, Serralada Cantàbrica, Massís Galaic, Munts de Lleó, Depressió del
Guadalquivir,.

3. Situa en el mapa de Catalunya:
Pirineus, Montserrat, Montseny, Serralada litoral, Plana de Lleida, Depressió Central,
Plana de l’Empordà, Canigó, Costa Daurada i Costa Brava.

4. Completa el mapa conceptual amb els paisatges de les zones climàtiques
de la terra:
Zones climàtiques de la terra:
Climes freds
Climes temperats
Climes càlids
……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

INS GUILLEM CATÀ
DEPARTAMENT CIÈNCIES SOCIALS

5. Comenta el següent climograma:

• Com es diu aquest gràfic?
• Quines variables hi ha representades?
• En quin mes plou més?
• En quin mes plou menys?
• En quin mes es dóna la temperatura més elevada i quina és?
• Quin és el mes de l’any que té la temperatura més baixa i quina és?

6. Defineix els següents coneceptes:
•

Sector primari:

•

Sector secundari:

•

Sector terciari:

•

Bens de consum (posa un exemple) :

•

Bens de producció (posa un exemple):

•

Venda a l’engrós :

•

Preu de cost :
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•

Benefici :

•

Multinacional (posa un exemple) :

•

Impostos (quins tipus hi ha, posa un exemple de cadascun d’ells) :

•

Deslocalització empresarial:

7. Què és la llei de l’oferta i la demanda? Com funciona? Posa un exemple.

8. Què és el mercat laboral. Qui en forma part? Què és l’atur?

9. Els sistemes de conreu poden tenir un seguit de característiques. Esmentales totes, explicant breument cadascuna d’elles.
•

Monoconreu:

•

Policonreu:

•

Secà:

•

Regadiu:
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•

Agricultura Intensiva:

•

Agricultura Extensiva:

10. Quins dos tipus de ramaderia existeixen? Quines diferències hi ha entre
ambdues?

11. Quins són els principals problemes que té la pesca avui en dia? Quines
mesures s’han pres per preservar els recursos marins?

12. Les primeres matèries es poden classificar segons els seus origen. Digues
els tres orígens possibles i posa dos exemples de cadascun.

INS GUILLEM CATÀ
DEPARTAMENT CIÈNCIES SOCIALS

13. Com es poden classificar les fons d’energia? Explica breument cadascuna
d’elles.

14. Esmenta les diferents fonts d’energia tradicionals que coneguis i esmenta
quins problemes generen.

15. Esmenta les diferents fonts d’energia alternatives que coneguis i esmenta
quins problemes i avantatges tenen.

16. Quin nom reben els tres tipus d’indústries que hi ha? A què es dedica
cadascuna d’elles?
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17. Marca la resposta correcta:
El treball autònom:
a. És el de qui treballa per compte d’altri.
b. És el de qui treballa per a si mateix sense dependre d’un altre.
c. És qualsevol activitat humana que no sigui feta per un esclau.
d. Depèn de si es tenen recursos naturals.
Fer la verema, pescar o fabricar cotxes:
a. És una activitat de producció de serveis.
b. És una activitat de consum.
c. És una activitat de comercialització.
d. És una activitat de producció de béns.
L’excedent:
a. És la part que sobra de la producció d’un producte.
b. Es dóna en casos d’economia de subsistència.
c. Depèn de si una població disposa de terres fèrtils.
d. És el capital i la tecnologia.
El capitalisme:
a. És el sistema econòmic que predomina al món d’avui.
b. També és anomenat “comunisme”.
c. Depèn del treball dels autònoms.
d. És un sistema polític que depèn de la publicitat.
Els sindicats:
a. Són associacions d’empresaris per defensar els seus interessos.
b. Són associacions per a la defensa dels drets dels treballadors.
c. Són associacions polítiques per a guanyar les eleccions.
d. Són associacions femenines per millorar la situació laboral de les dones.
La deslocalització:
a. És l’acord entre dues parts per cumplir allò estipulat.
b. És un acord vinculant entre treballadors i empresaris.
c. És traslladar una empresa allà on redueix els costos de producció.
d. És una forma de treball submergit.
El deute extern:
a. Perjudica especialment els països més rics perquè no poden cobrar-lo.
b. Perjudica especialment els països més pobres perquè no poden tornar-lo.
c. Perjudica especialment les borses mundials i podria enfonsar-les.
d. Perjudica especialment les classes benestants dels països pobres perquè les
arruina.
Són premisses bàsiques per al desenvolupament:
a. Pau, democràcia i drets humans.
b. Pau, lliure competència i salut.
c. Pau, salut i riquesa.
d. Pau, accés a l’educació i concentració de capital.
IDH significa:
a. Índex de desigualtat humà.
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b. Índicador de desigualtat per habitant.
c. Indicador de subdesenvolupament per habitant.
d. Índex de desenvolupament humà.
La globalització:
a. és un fenomen que es caracteritza per la interdependència econòmica, política,
social i cultural de tots els països del món.
b. és un fenomen que es caracteritza per la independencia econòmica, política,
social i cultural de tots els països del món.j
c. és un fenomen que va començar a Orient fa més de 2000 anys.
d. és un fenomen caracteritzat perquè no té cobertura mundial ni inmediata i és
bàsicament política.
La globalització econòmica s’organitza entorn de tres grans centres de poder
econòmics:
a. Xina, Estats Units i Gran Bretanya.
b. Estats Units, Unió Europea i Japó.
c. Xina, Rússia i Estats Units.
d. Estats Units, Austràlia i Gran Bretanya.
PIB:
a. És la suma del valor de tots els metalls preciosos produïts per la població
activa d’un país, a l’interior del seu territori, durant un any.
b. És la suma del valor de tots els béns i serveis produïts per la població activa
d’un país, a l’interior del seu territori, durant un any.
c. És la suma de la riquesa que produeix un país, durant un any, repartida entre
els seus habitants.
d. Té en compte els indicadors de benestar com ara l’educació i l’esperança de
vida.

18. Defineix i omple els espais buits:
•

Estat:

•

Democràcia:

•

Constitució:

a.

CECA significa: ................................

b.

CEE significa: ...................................
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c.

UE significa: ......................................

19. Respon a les següents preguntes:
1.1. Com es calcula la taxa de natalitat?

1.2. Com es calcula la taxa de mortalitat infantil?

1.3. Com es calcula el saldo migratori?

Com es calcula el creixement natural o vegetatiu?

20. Marca amb una creu els països emissors d’emigrants:

Austràlia
Xina
Índia
Aràbia Saudí
Pakistan
Filipines
Canadà
Estats Units
Corea
Paraguay
Mèxic
Japó
Colòmbia
França
Suècia
Espanya

Perú
Senegal
Nova Zelanda
Estats Units
Sudàfrica
Sudan
Camerun
Marroc
República Dominicana
Gàmbia

