
 

 

GEOGRAFIA 3r d’ESO 

8a SETMANA (25-29 MAIG) 

 

TEMA 12: ELS GRANS REPTES MEDIAMBIENTALS 

 

1. Presentació del tema. Doble pàgina inicial(210-211) 
 
. Llig el cercle taronja i contesta: Descriu i localitza  el  paisatge 
que tens davant. 
. Analitza, compren i contesta: 
Quants llitres d’aigüa comsum un habitant d’EEUU? i un dÁfrica,  de 
quants llitres disposa? 
Continua llegint i explica què vol dir “No se valora el agua hasta que 
se seca el pozo”. Pensa en altra frase que explique la importància de 
l’aigüa. 
. Observa i reflexiona. Cuants llitres d’aigüa es consumeixen per 
ciutadà i dia en un barri de Los Àngeles, com Beverly Hills? 
. I tu, Què opines? Llig i contesta: 
Imatgina que fores  governador de California.  Què mesures 
posaries en marxa per reduir el consum d’aigüa? Decisions que 
hauríem de prendre per solucionar el problema a llarg termini? 
 
 

2. 1.- ELS LÍMITS DEL PLANETA (pàg.212-213) 
. Llig els problemas mediambientals a la pàg. 212 inclós el peu de la 
fotografía de dalt a l’esquerra i resol les activitats 1 i 2. Després 
treballa amb la imatge (3, 4 i 5). Per contestar a aquestes activitats 
has de llegar atentament, totes les respostes estàn a la lectura. 
Ara contesta a la activitat 7 de la pàg. 213. 



. Llig a la pàg. 213  EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE i 
contesta a les activitats 8 i 9. 
. TREBALLA AMB EL GRÀFIC.  Fes l’activitat 6. 
 

3. Treball o PowerPoint sobre l’activitat 10: ONG DE CARÀCTER 
ECOLOGISTA de la pàgina 213. Has de fer un treball d’investigació 
. Recorda les normes que he donat per a la presentació de treballs i 
no et saltes cap. 

 

Recorda utilizar les normes de realització dels treballs amb portada, 
índex, desevolupament dels punts de l’índex, opinió personal i 
bibliografía. Has d’incloure fotografies, dibuixos i mapes. 

Recordeu també que si es fan els exercicis  tant a la llibreta com a 
l’ordinador han de tenir títol i setmana a la que pertanyen. Se copien 
els enunciats sempre i tot ha d’estar molt curiós. Guardeu en un USB 
tot el material que es faça fora de la llibreta amb una carpeta de 
GEOGRAFIA I HISTÒRIA i per setmanes. 

 

Bona setmana 

 

  
 
 


