Ciències Socials
- Activitats de recuperació –

Nivell:
Curs:
Alumne/a:
Professor/a:

3r ESO
2017-2018

Els alumnes que han suspès Ciències Socials de 3r d’ESO poden recuperar
la matèria a partir de la qualificació extraordinària de setembre, presentant
el dossier de recuperació fet i realitzant l’examen.

ÉS OBLIGATORI PRESENTAR EL DOSSIER I REALITZAR L’EXAMEN PER
APROVAR LA MATÈRIA.

Qualificació:


Dossier: 60%



Examen: 40%

*El dossier s’ha de presentar fet el dia de l’examen.
*Per realitzar el dossier, pots consultar els apunts que hi ha penjats al
Moodle.
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Tema 1.- L’organització política de les societats
1. Defineix el concepte “democràcia” i fes un esquema on il·lustris com està
constituïda actualment.
DEFINICIÓ:

ESQUEMA:
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2. Continua aquest esquema:
Tipus d’estats

Estats democràtics

Estats no democràtics

MONARQUIA PARLAMENTÀRIA: el
Cap d’estat és el rei, però no governa.
Això ho fa el Parlament.
Exemples: Espanya, Anglaterra
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3. Pinta en aquest mapamundi 2 països que representin cada model
d’estat. No oblidis escriure la llegenda.
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4. Crea una ONG seguint la següent fitxa:
NOM:
LOGOTIP:

FUNDADOR/A:
SECTOR:
OBJECTIU/S:

FUNCIONS:

SISTEMA

DE

FINANÇAMENT:
ZONA DE TREBALL:
PERSONAL

(voluntaris,

treballadors…)

5. Defineix:
Absolutisme:

Parlamentarisme:

Democràcia:
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Dictadura:

Monarquia:

República:

Estat unitari:

Estat federal:
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Tema 2. La globalització
1. Defineix amb les teves paraules què és la globalització i completa la
taula enumerant els avantatges i els inconvenients que comporta:
DEFINICIÓ GLOBALITZACIÓ:

AVANTATGES

2.

INCONVENIENTS

Llegeix el següent text i explica per què la Barbie és un exemple de
globalització:
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Tema 3. La conquesta i colonització d’Amèrica
1. Completa aquest quadre sobre la conquesta i colonització d’Amèrica:

Personatges implicats i què van
fer:

Causes:

Viatges i fases de la conquesta

Conseqüències:
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2. Llegeix el text següent i respon les qüestions:
La viruela, la culpable de epidemias devastadoras
De las enfermedades exportadas a América, la primera y la que causó más estragos fue la
viruela que llegó a la isla La Española en 1518, en un barco portugués de esclavos,
probablemente en forma de fiebre porcina infectando a los animales del barco. (...) Esta
enfermedad epidémica, de causa y tratamiento desconocidos, fue un poderoso e involuntario
aliado de los conquistadores, ya que produjo el exterminio de tribus enteras. Hubo una gran
epidemia en 1521 entre aztecas y mayas cuando los hombres que acudieron en ayuda de
Hernán Cortés iniciaron la conquista del imperio. En 1525, Pizarro la extendió por el territorio
inca y 30 años después llegó a Rio de la Plata y a Brasil (...). Cuando los españoles arribaron
a Méjico, el territorio contaba con unos 18 millones de habitantes, y en 1600 quedaban sólo
algo más de un millón.

La Vanguardia, viernes 9 de octubre de 1992.

a. Quines són les idees principals del text?.

b. Quines conseqüències demogràfiques va tenir l'arribada
dels colonitzadors europeus a Amèrica?

c. Definiu: colònia, metròpoli.

3. Llegeix el text i contesta les preguntes:
Trabajo de los indios
Después de acabadas las guerras e muertos en ellas casi todos los hombres, quedando
comunmente los jóvenes, las mujeres y los niños, repartiéronlos entre sí, dando a unos
treinta, a otro cuarenta, a otro ciento o doscientos. Y así repartidos a cada cristiano
dábanselos con esta condición: que los enseñase en las cosas de la fe católica (siendo
comunmente todos ellos hombres idiotas y crueles, avarísimos y viciosos). Y la cura o
cuidado que dellos tuvieron fue enviar a los hombres a las minas, que es trabajo intolerable,
e las mujeres ponían en las granjas, a cavar las labranzas y a cultivar la tierra, trabajo para
hombres muy fuertes y recios. No daban a los unos ni a las otras de comer sino yerbas y
cosas que no tenían substancia.

Fray Bartolomé de las Casas. Brevísima relación de la destrucción de las Indias

a. On estaven els indis de què parla el text?
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b. Quan es situa el text?

c. Subratlla les idees fonamentals del text.
d. Defineix: cristià i catòlic.

e. D’on eren els cristians de què parla el text? Com eren, segons
l’autor?

f. Què diu Fray B. De las Casas sobre el destí dels indígenes?

g. Quina opinió té de tot això Fray Bartolomé de las Casas?
h. Què pretenia aconseguir Fray Bartolomé de las Casas?
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Tema 4. L’Europa a l’Edat Moderna
1. Fes un eix cronològic de l’edat Moderna.
a. Situa els fets que marquen l’inici i el final.
b. Anota els canvis polítics, econòmics, culturals... que hi va haver
(no cal que busquis l’any exacte, però sí la referència)
c. Anota fets concrets, decobriments, etc., d’interès en aquesta
època.
d. Escriu els noms de personatges importants (polítics, filòsofs,
artistes...).

2. Resumeix les característiques principals dels dos moviments artístics
més importants de l’edat Moderna:
Renaixement

Barroc

Pintura

Escultura

Arquitectura
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3. Escull una de les obres d’art estudiades a classe i fes-ne la fitxa artística,
seguint el model que vau treballar a classe.
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Tema 5. La monarquia dels Àustria
1. Digues el nom dels personatges de cada imatge i completa la fitxa
corresponent:
Nom:
Període regnat:
Característiques regnat:

Nom:
Període regnat:
Característiques regnat:

Nom:
Període regnat:
Característiques regnat:

Nom:
Període regnat:
Característiques regnat:
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Nom:
Període regnat:
Característiques regnat:

2. Fes un llistat amb la cronologia dels fets de la Revolta i Guerra dels
Segadors.

3. Fes un llistat amb la cronologia dels fets de la Guerra de Successió.
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Tema 6. Els sectors econòmics i el món empresarial
Crea un pla d’empresa seguint les següents pautes.
1. L’empresa:
1.1. Escriu el nom de la teva empresa i fes un logotip vistós i agradable.
1.2. Redacta una petita presentació de la teva empresa on constin el
següents punts:


Nom de l’empresa



Activitat o sector al qual es dedica



Producte o servei que ofereix



Ubicació (carrer, local, espai, municipi)



Membres fundadors de l’empresa



Tipus d’empresa segons la forma jurídica

2. Pla de producció i d’operacions
2.1. Procés de producció i operacions

2.1.1. Tipus de matèries primeres necessàries. Quantes se’n necessiten i de quin
tipus?

2.1.2. Quins són els nostres proveïdors? Localització i disponibilitat.
2.1.3. Local i instal·lacions: plànol esquemàtic (opcional).
2.1.4. Maquinària i eines necessàries
2.1.5. Mà d’obra: nombre de treballadors, descripció dels llocs de treball, formació
necessària dels treballadors i tipus de contacte.
3. Pla tecnològic i equipaments informàtics i emmagatzematge
3.1. Disposo d’un magatzem per guardar el producte?
3.2. Quan triguen els meus proveïdors a servir el producte?
3.3. El meu producte té data de caducitat? En cas que sigui un servei no
es respon a aquesta pregunta.
3.4. Necessitaré
algunes
característiques
específiques
emmagatzemar el meu producte? (Cambres frigorífiques, etc.)

per

4. Normativa
4.1. Horari d’obertura del negoci
4.2. Normativa específica de cada negoci (permisos)
5. Cost del producte/servei
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5.1. Despeses mínimes que es tindran (si pots dir el preu, millor)


Material



Lloguer / compra del local



Mobiliari



Pàgina web



...
5.2. Inversió inicial per posar en marxa el negoci (el que necessites per
comprar maquinària, equipament...) i d’on es trauran els diners.
5.3. Costos fixes (factures de llum, aigua...)
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