
ACTIVIDADES XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO A,B,C 

(profesoras Esther Dasilva e Marta Bande) 

 

REALIZA AS SEGUINTES ACTIVIDADES 

Tema 1. Espazo e sociedade 

Tema 2. A actividade económica da sociedade 

A Xeografía é unha ciencia útil (páx 10,11) 

• Define Xeografía 

• Indica os ámbitos de actuación da Xeografía física,  da Xegrafía humana e da 

Xeografía rexional 

• Imaxina que no futuro te convirtes no alcalde da túa cidade. Enumera 5 potos de 

traballo que podería desempeñar un xeógrafo e explica por qué sería útil contratar 

especialistas nesta materia 

A estreita relación entre economía e xeografía (páx. 18,19) 

• Define economía 

• Explica a estreita relación entre espazo e economía 

• En qué zonas do mundo a actividade económica é naior e en cáles é menor 

Fases, sectores e axentes económicos (páx. 20,21) 

• Espazos nos que adoita desenvolverse a actividade económica 

• Sectores nos que se divide a economía 

• Por qué os Estados recaudan menos en épocas de crise económica? 

• A qué chamamos peme? 

Economía de mercado (páx. 24,25) 

• Define economía de mercado e explica os principios que a regulan 

• Enumera as ventaxas e as desventaxas da economía de mercado 

A nova economía (páx. 27,28) 

• Por qué se afirma que na actualidade os servizos financieiros poderían localizarse en 

calquera parte do planeta? 

• Explica cáles son e en qué consisten as enerxías renovables 

 



Tema 3. As actividades agrarias 

O espazo rural (páx. 36,37) 

• Factores determinantes das paisaxes rurais 

• Recursos renovables e recursos non renovables 

A agricultura (páx. 38,39) 

• Elabora un esquema cos factores da estrutura das actividades agrarias 

• Tipos de cultivo segundoa a variedade de especies 

• Tipos de cultivo segundo a realción entre espazo cultivado e a produción 

• Define agricultura de secano e agricultura de regadío 

A gandaría (páx.40,41) 

• Realiza un cadro comparativo coas características de cada tipo de gandaría 

• Le o texto da páxina 41 sobre a transhumancia e contesta cómo se chaman os 

camiños os camiños por onde se desprazaba o gando. Que tipos había? 

Pesca e explotacoión forestal (páx. 42,43) 

• Diferencias entre pesca de baixura, altura e grande altura 

• Diferentes artes de pesca 

 


