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DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA. PENDENTS 3R 

CURS: 2020/21    
 
Dossier de tasques per treballar l’assignatura de Geografia de 3r d’ESO pendent del curs              
anterior. 
 
És molt important treballar bé totes les qüestions i fer una bona presentació (net, ordenat…) 
 
Tema 1. Demografia 

1. Vocabulari. Redacta una definició de: 
-Demografia -Saldo migratori -Refugiat 
-Piràmide de població -Densitat població -Infanticidi femení 
-Xenofòbia -Polítiques demogràfiques 

2. La població mundial està repartida d’una manera homogènia? Raona la resposta 
3. Quines són les característiques de la població dels països subdesenvolupats? 
4. Com poden els governs influir en les taxes de natalitat? 
5. Què són les migracions? Quines causes i conseqüències tenen sobre les poblacions            

d’origen i de destí? 
6. Què és ACNUR? Explica quan es va fundar i per què? 
7. Amb les dades següents elabora una piràmide de població i comental-la breument. 
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8. A partir de les dades següents, calcula la densitat de població. Fes un breu comentari               
dels resultats. 
 

 
9. Calcula les taxes demogràfiques corresponents: 

 

 
 

10. Observa les dades i raona la resposta. Quins dels tres països A, B o C es                 
correspondria amb un país subdesenvolupat? 

 
 
 
Tema 2. Les ciutats 
 

11.Vocabulari. Redacta una definició de: 
-Gentrificació -Megaciutat -Suburbi 
-Plànol -Eixample -Xamfrà 
-Àrea metropolitana -Zona verda -Polígon industrial 
 

12.Explica l’evolució històrica de les ciutats. 
 

13.Explica com es classifiquen les ciutats en funció del seu plànol. 
 

14.quins són els principals problemes que plantegen les ciutats? 
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15.Comenta la gràfica 
 

 
 
 

Tema 3. Les activitats econòmiques 
 

16.Vocabulari. Redacta una definició de: 
-Economia -Geografia -IDH 
-Tercer món -Activitats econòmiques  

17.  Explica quina relació hi ha entre les matèries d’Economia i Geografia. 
18. Com podem conèixer el grau de desenvolupament d’una societat a partir dels IDH?              

Explica algun exemple. 
19. Quins són el països més rics del món? I els més pobres? Què tenen en comú els                  

països de cada grup? 
20.Què és el comerç just? Com ajuda a l’economia dels països pobres? 
21. Identifica i comenta la imatge.  

 
 
 
Tema 4. El sector primari 
 

22.Vocabulari, redacta una definició de: 
-Aqüicultura -Monocultiu -Explotació forestal 
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-Ramaderia intensiva -Pesca d’altura -Mina a cel obert 

23.  Explica què és el sector primari. Quin tipus d’activitats econòmiques comprèn? 
24. Quines problemàtiques presenta el cultius destinats a obtenir oli de palma? Quin tipus              

d’agricultura és? Explica algunes de les conseqüències que té. 
25.  Quin és el futur de l sector primari? Raona la resposta. 
26. Identifica els diferents paisatges i fes un breu comentari de les característiques de              

cada un d’ells. 
 

 
 
Tema 5. El sector secundari 
 

27.Vocabulari, redacta una definició de: 
-Indústria pesant. -Deslocalització -I+D 
-Energies netes -Energia eòlica -Hidrocarbur 

28.Què és el sector secundari? Quin tipus d’activitats es realitzen en aquest sector? 
29.  Explica els avantatges i els inconvenients de la deslocalització industrial. 
30. Què és la indústria energètica? Desenvolupa els diferents tipus, avantatges,           

inconvenients… 
31.  Identifica les imatges i comenta alguna característica de cada una d’elles. 

 

 
Departament Geografia i Història 2020/21. Pendents de 3r                                                                           Pàg. 4/13 

https://iesinca.cat/?page_id=12


 IES INCA 
Joan Miró, 22 07300 Inca 
Tel. 971 881710-11 
Codi de centre: 07015835 
https://iesinca.cat/?page_id=12 
 
  

 
 
 

Tema 6. El sector terciari i el quaternari 
 

32.  Vocabulari. 
-Comerç -Turismofòbia -Gentrificació 
-Ecotaxa -Majorista -Deute extern 

33.Què és el sector terciari? Quines activitats econòmiques hi tenen lloc? 
34.Explica per què el deute extern ofega l’economia dels països pobres. Què hi poden fer               

els països rics? 
35.Quines diferències hi ha entre el sector terciari i el quaternari? Posa exemples. 
36.  Identifica les imatges i comenta alguna de les característiques del sector/activitat. 
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Tema 7. Els reptes de futur. Agenda 2030 
 

37.Vocabulari. 
-Creixement sostenible -Acidificació dels oceans -Igualtat de gèrere 

38.Per què és imprescindible fer un món més sostenible?  
39.Què és l’agenda 2030? Quan i per què es posa en marxa? 
40.Posa algun exemple d’accions que podem fer cada  un de nosaltres. 

 
 
Tema 8. L’organització territorial de l’estat espanyol 
 

41.Vocabulari. 
-Estat -Democràcia -Autonomia 
-Estatut d’autonomia -Parlament -Ajuntament 
 
 
 

42.Acolorir el mapa i completar-lo amb el nom de les comunitats autònomes 
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43.  Acolorir els mapes polítics i completar-los amb el nom dels països i les seves capitals. 
 
-Oceania 
-Europa 
-Amèrica 
-Africa 
-Asia 
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