
Pendente 3º ESO Ciencias Sociais 
 

• Que  estuda  a  xeografía?  Cales  son  os  seus  contidos  máis  importantes?  As 
diferentes formas de abordar o estudio do territorio. 

• Tipos de ríos segundo a zona onde se localizan. 

• Factores que posibilitan a diversidade climática na península. Principais unidades de 
relevo da península. Montañas máis elevadas. A actividade económica: Os factores da 
produción 

• Lei da oferta e da demanda. Os axentes económicos. 

• Enerxías renovables e non renovables. 

• Que sectores económicos existen? Como están presentes na economía e ocupación  
das  persoas  nos  países  subdesenrolados, en  vías  de  desenrolo  e desenrolados. 

• Factores que favorecen a diversidade de espazos agrarios 

• Sistemas para clasificar os espazos agrarios. Principais zonas de explotación forestal. 

• Factores que interveñen na localización industrial. Clasificación das actividades 
industriais. 

• A evolución da actividade industrial ao longo da historia. 

• Clasificación tecnolóxica das industrias 

• A balanza comercial. A balanza de pagamentos. Causas do crecemento dos servizos. 

• Sistemas para a clasificación dos servizos 

• As transformacións recentes na industria en España. Características do sector primario 
en Galicia. 

• As paisaxes agrarias de España. 

• Diferenza entre os conceptos de estado e nación. Os diferentes réximes políticos 

• Orzamentos da Unión Europea. Traballo con climogramas. 

• As rexións bioclimáticas de Europa. 

• Os problemas da industria europea. 

• Os pasos na creación da Unión Europea. As institucións de goberno de Galicia. 

• As institucións de goberno do estado español 

• ¿Qué forma de organización establece a Constitución de 1978 para o Estado 
español?¿que é o xefe do Estado?¿que elixe o goberno? 

• Diferenzas demográficas e económicas dentro do estado español  
 

• Etapas do proceso histórico de integración mundial. Factores que impulsan a 
globalización económica. 

• Calcular a taxa de natalidade, mortalidade e crecemento natural. 

• Dinámicas dos países segundo o seu nivel de desenvolvemento. A desigual distribución 
da poboación mundial. 

• A emigración en España a partires de mediados do século XIX. Problemas derivados do 
crecemento das grandes cidades. 

• Tipos de migracións segundo as causas. 

• Explica o avance das comunicacións ao longo da historia. Traballo con pirámides de 
poboación. 

• desenvolvemento humano. Obxectivo de crecemento económico. Causas e efectos da 
fame. 

• Explica a contaminación do aire e os seus efectos. Causas dos conflitos armados. 

• As novas formas de conflito. 

• Os diferentes grupos de poboación inmigrante segundo diferentes sistemas de 
clasificación. 

• Consecuencias económicas e sociais das migracións. 

• A emigración en España a partires de mediados do século XIX. 

• Distribución  da  poboación  española  no  territorio.  Estrutura  por  idades  das 
diferentes zonas. 


