RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES
CURS 2018-2019

Matèria:
Geografia-Història

Alumne/-a:

Curs: 3r ESO

1. CONTINGUTS A RECUPERAR
1. El medi físic mundial i de l'estat espanyol: relleu, paisatges i medi ambient
2. L'organització política de les societats
3. La Unió Europea
4. L'organització política d'Espanya i de les Balears
5. L'organització econòmica de les societats
6. El sector primari: agricultura, ramaderia i pesca
7. El sector secundari: fonts d'energia i indústria
8. El sector terciari: comerç, transports, serveis, turisme

2. PLA DE RECUPERACIÓ
Per a la recuperació de la matèria pendent de Geografia-Història de 3 r d’ESO.
Presentar un dossier d'activitats sobre els següents temes. Per realitzar-lo s'ha de fer una recerca sobre els termes
següents, d'un màxim d'un full per tema, fet a mà:
1. Has de realitzar les preguntes del Consolida el que has après de les següents pàgines: 43, 65, 89, 107, 129,
147, 165, 185 del llibre de text de GiH 3.1. S'han de copiar els enunciats i respondre'ls.
Normes de presentació de les activitats:
•
Es valorarà l'acurada presentació de les activitats, tant en l’ordre, netedat i pulcritud. Així, la feina s'ha de
presentar en fulls blancs, amb una portada, on constarà el nom de l’alumne/a, l’assignatura i la data de
lliurament.
•
No se pot utilitzar llapis. El dossier s'ha de realitzar a bolígraf, preferiblement negre pels enunciats (cal
copiar-los!) i les respostes en blau.
•
Tots els fulls han d’estar numerats i degudament grapats o enquadernats.
•
Les preguntes s'han de respondre de manera clara, neta i ordenada, i sense faltes ortogràfiques, i de la
manera més personal i reflexiva possible.
•
Es valorarà la claredat expositiva, l’ús de conceptes precisos.

3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
- Feina: 20%
- Examen: 80%

Departament de Geografia-Història.
Port d'Alcúdia, 21 de novembre

de 2018

(LLIURAR IMPRÈS AL TUTOR DEL GRUP)
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