Per aprovar les Ciències Socials de 3r cal fer un examen de recuperació. Els alumnes que
presentin un resum del què cal saber els comptarà un 25% de la nota final.
QUÈ CAL SABER? EXAMEN DE RECUPERACIÓ 3r
1. Conèixer les diferents zones climàtiques de la terra, els climes de cada una i les
característiques en quan a temperatures, precipitacions, vegetació... de cada clima.
2. Saber quins climes hi ha a Europa i Espanya i les seves característiques.
3. Ser capaç de diferenciar un clima observant un climograma.
4. Saber explicar els principals problemes mediambientals actuals: forat de la capa
d’ozó, efecte hivernacle, pluja àcida, desforestació, el problema de l’escassetat
d’aigua dolça....
5. Conèixer les principals actuacions internacionals per aturar el canvi climàtic i ser
capaç de definir el concepte desenvolupament sostenible.
6. Saber quins són els diferents sectors econòmics, quines professions podem trobar
dins de cada un i ser capaç d’explicar perquè podem determinar la riquesa d’un país
a partir de la seva observació.
7. Conèixer les diferències entre l’agricultura de subsistència i l’agricultura de mercat
així com dels diferents tipus de ramaderia.
8. Saber què són els cultius transgènics, els seus avantatges i inconvenients.
9. Saber quins són els principals països importadors/exportadors de petroli, el significat
del concepte petrodependència i els conflictes que hi ha el món pel control del
petroli i d’altres minerals estratègics.
10. Saber explicar què és la deslocalització industrial, perquè es produeix i quines són les
seves conseqüències.
11. Saber definir què és la globalització, les seves causes i la nova organització mundial
que se’n deriva.
12. Conèixer què son els indicadors socioeconòmics, saber com es calculen els més
utilitzats (PIB per càpita, IDH...) i les diferències que hi ha entre ells.
13. Ser capaç de saber quina és la situació d’un país observant els seus indicadors
socioeconòmics.
14. Saber situar els principals accidents geogràfics del món i saber els països i capitals
més importants del món.
15. Ser capaç d’entendre i interpretar gràfics, textos i mapes.

