
GEOGRAFIA 3r D’ESO 

9a. SETMANA ( 1-5 juny) 

 

Bon dia 

Aquesta  última setmana de treball continuem amb el tema 12. Ens 

centrarem en el punt 3: El problema dels residus. 

1.- En primer lloc llig les pàgines 216 i 217 i fes les activitats 16, 17, 18, 19, 

20, 21 y 22. 

2.- Després llig el quadre: Per a saber més i contesta la questió. 

3.- A continuació  llig la lectura: La transformació de l’abocador de 

Chureca (Nicaragua). 

Fes l’activitat: Analitza la informació. Amb l’ajuda de la lectura i dels vídeos 

que tens a continuació has de fer una redacció de com a mínim un full o un 

PowerPoint ben fet. 

La Chureca, un enorme basurero de Nicaragua, donde familias enteras 

buscan cada día algo de comer 

https://youtu.be/v3DQNrXd2zA  (2’30) 

Habitantes de La Chureca trabajan en mejores condiciones en planta de 

tratamiento 

https://youtu.be/wGngfUnaEA8   (3’18) 

La Chureca renace 

https://youtu.be/RmuNFg9bi4A  (3’16) 

 

4.- Per últim visualitza els següents vídeos i fes un resum afegint la teua 

opinió d’ unes 10 o 12 línies de cada un. 

 

https://youtu.be/v3DQNrXd2zA
https://youtu.be/wGngfUnaEA8
https://youtu.be/RmuNFg9bi4A


Basuray residuos – contaminación por basura: causas y consecuencias. 

https://youtu.be/D5NKrsDkQ00 (3’) 

Generación y gestión de residuos - Sostenibilidad | ACCIONA 

https://youtu.be/BLkOZTMRCV0  (4’24) 

Qué aprender de... SUIZA ¿Un país SIN BASURA? 

https://youtu.be/Es1YCxdT34U  (9’27) 

Las cinco islas de plástico que manchan el océano y ningún país quiere 

limpiar 

https://youtu.be/hoD3ghHhqq8 (5’) 

"La humanidad se extinguirá en 2030": del negacionismo al alarmismo 

por el cambio climático 

https://youtu.be/cgBvbB4krdE (6’27) 

 

Recorda utilitzar les normes de realització dels treballs amb portada, 

índex, desenvolupament dels punts de l’índex, opinió personal i 

bibliografia. 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 i bon estiu 
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