DOSSIER DE RECUPERACIÓ
CURS 2019-2020
GEOGRAFIA I HISTÒRIA – 2n ESO
IMPORTANT: l’entrega de les següents activitats correctament suposarà una bonificació
a la nota de la convocatòria extraordinària de setembre. A més, l’examen de recuperació
de setembre es realitzarà a partir de dites activitats.

Nom i llinatges:
Curs i grup:

Tema 1. La fragmentació del món antic
Vídeo explicatiu Tema 1:
https://drive.google.com/file/d/1uMHLD28TvbOYYG5imabmIVFPzUxUHpfl/view?us
p=sharing
Per realitzar les activitats 1 i 2 d’aquest tema, consulta aquesta web:
https://genisbarnosell.wordpress.com/2015/07/23/tot-sobre-els-anys-i-els-segles/
1. Relaciona:

La Història

... l'etapa més antiga

... nombres

estudia ...

de la Història ...

romans.

La Prehistòria

... mil anys i

és ...

s'escriuen en …

romans.

... tot allò que ha

... quan no

Un segle

passat a la Terra des

sabíem

són ...

dels orígens ...

escriure.

Un mil·lenni són ...

... cent anys i s'escriuen en ...

... dels éssers

... nombres

humans fins
ara.

2. A quins segles pertanyen aquestes dates?
a. 1789 d.C: 18 d. C

e. 2007 d.C.

b. 623 a.C

f. 753 a.C.

c. 2234 a.C

g. 1453 d.C.

d. 33 d.C

h. 1964 d.C

Per realitzar les activitats següents d’aquest tema, consulta aquesta web:
https://www.slideshare.net/salvavila/tema-1-la-fi-de-limperi-rom-bizantins-i-caro
lingis
3. Completa:
a. Des del segle III l’Imperi romà pateix una greu crisi que afavoreix
l’entrada de ___________________________.
b. En el segle V els ___________ avancen cap a Occident i la resta de
pobles

germànics,

fugint

d’ells,

entren

en

l’imperi

romà

d’_____________, el conquereixen i acaben amb ell.
c. Mentrestant l’Imperi Romà d’Orient sobreviu i passa a anomenar-se
_______________ .

4. Observa el mapa i respon:
a. Quins pobles germànics s’instal·laren a la Península Ibèrica?
b. I quin a les Illes Balears?
c. I quin a Roma?

5. Indica si són vertaderes o falses les afirmacions sobre el Regne Visigot de
Toledo.
a. Els visigots, també germànics, entren a Hispània com a aliats de
Roma i expulsen als invasors anteriors (sueus, vàndals i alans).
b. Els visigots, expulsats pels francs del sud de l’actual França,
s’establiran només al nord de la península Ibèrica.
c. Es convertiren al catolicisme i establiren unes lleis úniques per a tots
els territoris del regne.
d. L’economia s’urbanitza i la majoria viuen a les ciutats.
e. El regne visigot acabarà a partir de l’any 711, quan els musulmans
entren en la península Ibèrica i derroten Roderic, l’últim rei visigot

6. Sobre l’Imperi Bizantí, respon les següents preguntes:
a. Sota quin emperador va ser l’època de major esplendor?
b. En què es basava la seva economia?
c. Quina era la seva llengua oficial?
d. Com va acabar aquest imperi?

Tema 2. L’islam i Al-Àndalus
Vídeo explicatiu Tema 2:
https://drive.google.com/file/d/1NrU-E2v5laWZD8OfufCXb1JbI2D9dq6l/view?usp=
sharing
Per

realitzar

les

activitats

d’aquest

tema,

consulta

aquesta

web:

https://www.slideshare.net/salvavila/tema-2-lislam-i-alndalus
1. Sobre la Religió Islàmica, contesta:
a. Qui era Mahoma i per què es va convertir en el profeta d’Al·là?
b. Què és l’Alcorà?
c. Quins són els pilars de l’Islam?
d. I les seves normes de comportament més importants?

2. Mira el mapa de les etapes de l’expansió islàmicai respon les preguntes:

a. A la mort de Mahoma (632), quines dues grans ciutats eren de l’Islam?
b. Qui conquereix Al-Andalus: els primers califes o els omeies?

c. En quina batalla es frena l’expansió musulmana contra el Regne
Franc?
3. Sobre l’economia i la societat d’Al-Àndalus, completa:
a. Les ____________________ eren els centres econòmics principals per
la rica artesania (tèxtil, paper, cuir, ceràmica,...).
b. La major part de la població es dedica a l’______________,
majoritàriament de secà (cereal i olivera), però també introdueixen
tècniques de ______________ (sèquies, pous, sènies) i nous cultius
(arròs, cítrics,...)
c. Els ______________ eren els conqueridors procedents d’Aràbia que
eren els més rics i poderosos.
d. Dins de la població no musulmana hi ha _______________ (cristians
que viuen en terres musulmanes) i ___________________ .

4. Escriu 3 exemples de la cultura i 3 exemples de l’art d’Al-Àndalus que
destacaren.

Tema 3. L’Europa feudal
Vídeo explicatiu Tema 3:
https://drive.google.com/file/d/1cCSMWdxaknA7eFRAavzRslJoC8Z_lhCS/view?usp
=sharing
Per

realitzar

les

activitats

d’aquest

tema,

consulta

aquesta

web:

https://www.slideshare.net/salvavila/tema-3-leuropa-feudal
1. Elabora una piràmide feudal amb els següents conceptes: privilegiats, no
privilegiats, nobles, eclesiàstics, pagesos i rei.
2. Explica: què era un feu? Qui hi treballava?
3. Observa la gràfica del pressupost d’una senyoria i respon:

a. Hi ha més ingressos o despeses?
b. D’on provenien els ingressos del senyor?
c. En què gastava més i menys?

Tema 4. Els regnes cristians peninsulars
Vídeo explicatiu Tema 4:

https://drive.google.com/file/d/1HiCzjBSUcnenrXgu3cUDeOwvK0sMuc
hU/view?usp=sharing
Per realitzar les activitats d’aquest tema, consulta aquesta web:
https://es.slideshare.net/salvavila/tema-4-els-regnes-cristians-peninsulars
1. Mira el mapa sobre els orígens dels regnes cristians peninsulars (segles
VIII-X).

a. Quina batalla es va produir al Regne d’Astúries l’any 722?
b. Cap a quines ciutats es va expandir el Regne d’Astúries?
c. Cap a quines ciutats va realitzar campanyes Almansor?
d. Quins eren els comtats aragonesos?
e. Cap a quins centres militars musulmans s’expandiren els comtats
catalans?

2. Mira el mapa i respon les preguntes:

a. Per quin oceà es desenvolupa principalment el comerç castellà?
b. I per quin mar el de la Corona d’Aragó?
c. Des de quines ciutats comercia Castella? Amb quines ciutats? Quin és
el seu principal producte?
d. Des de quines ciutats comercia la Corona d’Aragó? Amb quines
ciutats?
e. Cap a on es va expandir Castella? Quines batalles i en quins anys va
guanyar?

3. A partir del documental “La conquesta de Mallorca” (IB3), tria l’opció
correcta

o

https://ib3.org/carta?id=51ce2c36-8959-431e-9f91-b270bf899a73
a. Quin rei protagonitzà la conquesta de Mallorca?
i.

Jaume I

ii.

Jaume II

iii.

Alfons III

b. Quines varen ser les causes de la conquesta de Mallorca?

respon:

i.

L’expansió frenada cap al nord amb la derrota de Muret (1213)

ii.

Dominar el mediterrani occidental per controlar el comerç i
l’esperit de croada.

iii.

Ambdues són correctes.

c. Què va desencadenar l’inici de la conquesta de Mallorca?
i.

Els saquetjos musulmans a les costes catalanes.

ii.

El segrest de dues naus catalanes per part dels musulmans
mallorquins.

iii.

Una ordre papal.

d. Què va passar amb la població islàmica un cop acabada la conquesta?
i.

La majoria que no va escapar, va ser esclavitzada.

ii.

Quedaren a l’illa a canvi de pagar un tribut.

iii.

Es convertiren al cristianisme a canvi de no ser esclavitzats.

e. Quin llibre registra com s’organitzà la població a partir de la
conquesta?
i.

Llibre de la Conquesta

ii.

Llibre de Jaume I

iii.

Llibre del Repartiment

4. Cerca a internet 3 esglésies d’estil romànic del camí de Sant Jaume.
Elabora una fitxa de cada una amb la fotografia i el nom.

Tema 5. Les ciutats de l’Europa
medieval
Vídeo explicatiu Tema 5:
https://drive.google.com/file/d/1z5L6gGnO3v72jd3NCH5dl1pvPAwU-kPa/view?usp
=sharing
Per realitzar les activitats d’aquest tema, consulta el document Diapositives del
Tema 5. Les ciutats de l’Europa medieval del classroom.
1. Observa el mapa conceptual i respon:

a. Com es va aconseguir una major circulació de persones i mercaderies?
b. Quines conseqüències es deriven de generar excedents agrícoles?
c. El creixement de població va ser fruit del creixement de la natalitat o
del descens de la mortalitat? Per què?

d. Quines conseqüències econòmiques tingueren les croades?
e. Com varen aparèixer els burgs?

2. Mira el dibuix, llegeix el text i contesta:

LES CIUTATS MEDIEVALS
L'emplaçament urbà
Les 
ciutats medievals solien estar situades en un emplaçament pròxim a les
principals vies de comunicació, com ara les calçades romanes, i que pogués
abastar les necessitats més importants dels habitants (rius, fonts i aqüífers
).
També que tengués boscs per obtenir fusta, pedreres per proveir-se de pedra i

minesper extreure'n les sals i els minerals.
Estaven completament envoltades de murades, que s'anaven ampliant a mesura
que la ciutat creixia. L'interior del recinte emmurallat era molt heterogeni, i el
plànol urbà, molt irregular.
Preguntes:
a) On acostumaven a situar-se les ciutats?

b) Per què?

c) Com es protegia la ciutat?

Com era l'espai urbà?
Al 
centre de la ciutat sovint hi havia una plaça, al voltant de la qual se situaven
els grans edificis: l'ajuntament, el mercat, la llotja i la catedral.
Els nobles, i de vegades també els monarques, es feien construir palaus luxosos
als centres urbans.
La majoria de l'espai l'ocupaven els
havia hospitals, escoles, hostals
(esglésies i convents). Les cases
població segons la procedència, la
(gremis).
Preguntes:
d) Quins edificis hi havia al centre?

e) Com s’agrupaven les cases?

 abitatges amb patis i horts, però també hi
h
i una gran quantitat d'edificis religiosos
s'agrupaven per barris, que aplegaven la
religió (call, moreria) o l'activitat artesana

Els 
carrers eren estrets, bruts, ben poc empedrats i sense voreres, i la majoria
no tenien clavegueram. La poca higiene urbana i la proliferació de puces i rates
varen afavorir la difusió de malalties(còlera, tifus, pesta...).
Fora de la ciutat varen anar creixent els ravals, barris que aplegaven gent humil
quan ja no quedava espai dins els murs. També s'hi construïen monestirs, que
originaven petits nuclis de població.
Preguntes:
f) Com eren els carrers?

g) Quines conseqüències podia tenir la falta d’higiene?

3. Sobre els gremis, completa:
a. Els
gremis
eren

l’agrupació

d’artesans

d’un

mateix

__________________.
b. El gremi controlava la ___________________, la qualitat i el
________________ del producte, obligant a complir certes normes.
c. Els artesans tenien diferents categories: ___________________,
oficials i _____________________.

4. Observa la gràfica de la crisi de la baixa edat mitjana i completa les
afirmacions:

a. ____________________ és l’estat amb més habitants.
b. ____________________ és l’estat amb menys habitants.
c. A l’any ____________, Anglaterra té quasi de 5 milions d’habitants.
d. A l’any ____________, França té més de 20 milions d’habitants.
e. A partir de l’any ___________, tots els estats perden habitants.

5. Respon cert (C) o fals (F):
a. Al segle XIV, el poc rendiment de les terres i les males collites
provocà la fam.
b. Les guerres entre monarquies europees no afectaren a les collites.
c. La Pesta Negra provocà la mort d’una quarta part de la població.
d. En el segle XIV es produeix una crisi generalitzada del sistema feudal.
e. El bacteri de la pesta negra arriba a Europa al 1347 amb una flota de
vaixells catalans.
f. La Pesta s’estén per tot Europa seguint les rutes comercials.

