
  OBXECTIVOS MINIMOS.3º E. S. O. 
 

 Diferenciar os diversos sectores económicos europeos. 

 Coñecer as características dos diversos tipos de sistemas económicos. 

 Comprender a idea de desenvolvemento sostibles e as súas implicacións. 

 Localizar e identificar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. 

 Identificar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo. 

 Comparar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e 

secundario e extraer conclusións. 

 Identificar o papel de grandes cidades mundiais como dinamizadoras da economía das 

súas rexións. 

 Analizar gráficos onde se represente o comercio desigual e a débeda externa entre 

países en desenvolvemento e os desenvolvidos. 

 Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos e políticos. 

 Recoñecer os principais accidentes xeográficos de cada continente. 

 Coñecer os países do mundo, as súas capitais e a súa localización no mapa. 

 Tomar conciencia do problema da perda de biodiversidade terrestre e das causas e 

consecuencias do cambio climático. 

 Entender o concepto de globalización. 

 Tomar sensibilidade perante os efectos da globalización. 

 Entender os retos aos que se enfrontan os países desenvolvidos. 

 Tomar sensibilidade perante os efectos da globalización. 

 Entender os retos aos que se enfrontan os países desenvolvidos. 

 Tomar conciencia dos problemas que ocasiona o subdesenvolvemento. 

 Recoñecer as solucións aos problemas dos países subdesenvolvidos. 

 Comprender o significado histórico da etapa do Renacemento en Europa. 

 Relacionar a concepción do humanismo e o legado dos artistas e científicos do 

Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 



 Identifica os máximos representantes do Renacimiento artístico en arquitectura, pintura 

e escultura. 

 Diferenciar o estilo renacentista nos diferentes países. 

 Recoñecer e identificar obras e artistas mais importantes dos estilos estudados. 

 Identificar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade 

Media e a Idade Moderna. 

 Coñecer os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias. 

 Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas. 

 Coñecer as características das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos 

XVI e XVII en Europa. 

 Coñecer a vida e obra dalgúns autores da Idade Moderna. 

 Apreciar a importancia da arte barroca en Europa e en América. 

Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado 

 

 

 

 

 


