Geografia
Control de Classe
7 d’octubre de 2008

Nom i Cognoms: ...................................................................

Preguntes
[01] Defineix els termes següents:
a) Eutrofització

b) Biota

c) Combustible fòssil.
[0,75 punts]

[02] (a) Explica en què es basa la pràctica de l’agricultura itinerant.

(b) Els sòls poden veure’s afectats en graus diferents per la degradació, de manera que
l’afecció es classifica segons que la seva intensitat sigui...
[apartat (a)1 punt, (b) 0,25; puntuació total = 1,25 punts]

Solució: .........................................................................................................
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[03] (a) Fes un esquema clar i precís dels recursos naturals no renovables.

(b) Els recursos minerals constitueixen uns dels recursos més importants de les
modernes societats desenvolupades. L’explotació d’aquests minerals ens obliga a fer
quatre passos fonamentals. Quins [enumera’ls]?
.............................., ................................, ................................ i ..................................
(c) Els continents presenten diversos graus de degradació del sòl. Del total de territori
cobert de vegetació a Europa, un ....... % està afectat per la degradació.
[apartat (a) 0,70 punts, (b) 0,2 i (c) 0,1; puntuació total = 1 punt]

[04] (a) Quines són les activitats humanes que consumeixen més aigua a Catalunya? Explicaho.

(b) Quines són les problemàtiques associades a l’aigua -potable- (en el nostre territori)?
[apartat (a) 0,25 punts i (b) 0,75; puntuació total = 1 punt]
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[05] Digues com classifiquem els principals residus que es generen en una societat? Quina és
la principal variable que s’utilitza per a fer-ho? Quines ‘eines’ tenim avui per tal de poder
fer front als residus? [no s’ha d’explicar].

[apartat (a) 0,3 punts, (b) 0,2 i (c) 0,5; puntuació total = 1 punt]

[06] La fam és un problema estructural. Les causes són múltiples i algunes tan profundes com
unes regles comercials injustes o una política energètica definida per uns pocs governs.
Explica en què ha consistit aquesta política energètica aplicada per part d’alguns països
rics.
[1 punt]
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[07] Anota i localitza en el planisferi adjunt les següents dades:
- Comarques: (1) el Segrià, (2) el Pallars Jussà, (3) la Garrotxa i (4) la Ribera d’Ebre.
- Capitals de comarca: (5) Amposta, (6) Figueres, (7) Tremp i (8) Banyoles.
[0,8 punts]

Nota d’autoavaluació:

[

]

