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El SECTOR PRIMARI I LES GRAN UNITATS DE PRODUCCIÓ
1. Defineix el sector primari. Quines activitats comprèn?

2. Explica quins són els condicionants del paisatge agrari i com afecta en cada cas

3. Explica la diferència entre l’agricultura de subsistència i l’agricultura de mercat

4. Completa la següent graella de la agricultura intensiva i extensiva
En que consisteix?

Intensiva

Extensiva

5. Analitza aquests gràfics i mapes i contesta a les preguntes

a) Quins són els principals productors de taronges?

b) Quins són els principals consumidors? A què destinen les seves taronges els principals
productors del món, al consum intern o a l’exportació? Com ho saps?

c) Reflexiona i explica amb quin tipus d’agricultura s’obtenen aquestes taronges

6. Respon
a) Quines diferències hi ha entre la ramaderia sedentària, nòmada i transhumant?

b) Explica les principals diferències entre la ramaderia estabulada, semiestabulada i la no
estabulada o extensiva

3.

Observa aquesta explotació ramadera a una devesa extremenya i respon.

a) Quin tipus de ramaderia treballa a aquesta explotació, bovina, porcina, caprina, ovina?

b) Aquests animals estan en règim estant o transhumant? Per què?

c) Aquests animals estan en règim estabulat, semiestabulat o extensiu? Per què?

7. Defineix
a) Pesca tradicional
b) Pesca d’altura
c) Sobrepesca
d) Explotació sostenible

8. Llegeix aquest text sobre la pesca a Catalunya i respon.
A Catalunya a finals de l'any 2017 hi havia un total 772 embarcacions que sumaven 16.800 TRB* i 128.500 HP**.
Aquest número s'ha anat reduïnt progressivament: l'any 2011 n'hi havia 1.022. Per regions, la província de
Barcelona concentra la major part de les unitats, seguida de Tarragona i Girona. La flota d'arrossegament de fons i
la d'encerclament, que tenen un caràcter més industrial, representen una tercera part del total de la flota i ocupen
la meitat del total de tripulants. Les embarcacions s'estan transformant ràpidament a la fibra i l'acer, més
econòmiques i fàcils de mantenir. N'hi ha poquíssimes que superen les 100 tn de registre brut i més de la meitat
tenen una edat superior als 25 anys.
Museu de la pesca. Port de Palamós
* Tonelades de Registre Brut // ** Cavalls de Potència
a) Quina ha sigut l’evolució de la flota pesquera a Catalunya?

b) Quins tipus de pesca és més important en quant a vaixells a Catalunya? I en quant a persones
ocupades? (explica-ho)

c) Explica els dos tipus de pesca que es donen a Catalunya

d) Quins són els principals problemes que planteja la pesca a l’actualitat?

EL SECTOR SECUNDARI: RECURSOS MINERALS, FONTS
D’ENERGIA I SECTOR INDUSTRIAL.

3. Explica en què consisteixen les energies renovables i les no renovables i indica quins són els
seus principals avantatges i inconvenients

4. Completa la següent graella sobre les fonts d'energia renovables

Fonts d'energia

Avantatges

Inconvenients

5. Completa la següent graella sobre la classificació de les indústries

Fabricació de...

Exemple

Indústries de base

Indústries d’equip

Indústries de béns
de consum

6. Què són les fonts d’energia i per què és un indicador del grau de desenvolupament d’un país?

7. Per què diem que l’aigua és un recurs? Quan podem parlar d’un ús excessiu de l’aigua?

8. Relaciona cada frase amb cadascun dels elements del procés industrial

Matèries
Força de treball El capital
primeres i fonts
d'energia

La tecnologia

L'organització
de l'empresa

a) Conjunt de maquinària, tècniques, materials i coneixements necessaris per a la seva manipulació
( ...................................)
b) Activitat que duen a terme les persones i que fa possible la producció (...................................)
c) Organització i gestió necessàries per obtenir productes de qualitat al preu mínim
(..................................)
d) Recursos de la natura o productes semielaborats que seran transformats amb l'ajuda de l'energia
(..................................)
e) Inversió en instal·lacions i elaboració del producte, intentant que es vengui a un preu que
compensi el cost (....................................)

9. Respon a les preguntes següents
a) Quins són els factors principals de localització industrial?
..........................................….................................................................................
.................................................…..........................................................................
..............................................................................................................................
b) Quines són les principals regions industrials del món? ....................................
…...........................................................................................................................
...............................................................................................................................

10. Respon, de manera clara:



Quines són les bases per què una indústria sigui competent?



Per quins motius varien els factors de localització industrial?



Què és la deslocalització industrial? Quines conseqüències té?



On se situen les indústries que necessiten molta mà d’obra?



On es localitzen les indústries que necessiten tecnologia?

LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI (SERVEIS)
11. Defineix el sector terciari.

12. Quines activitats inclou el sector terciari? Esmenta alguns exemples.

13. Observa aquests gràfics i respon.



Quin gràfic correspon a un país desenvolupat i quin a un país en vies de desenvolupament?
Per què?



Explica què és la terciarització

TRANSICIÓ EDAT MITJANA-EDAT MODERNA

1. Observa aquesta línia del temps i senyala dues dates que marquen l’inici de l’Edat Moderna
i explica per què es consideren importants.

!------------!------------!------------!------------!-----------!-----------!-----------!
1400 1450
1500
1550
1600
1650
1700 1750

2. Observa aquest text.

Onorables senyors, nosaltres havem pres ací en Monsó, C florins de cambi de mossén
Manuel d'Entença..., vos plàcia complir e donar aquí en València, per ell al honrat En
Bernat de Codinachs, vista la present. Per la lletra que us enviam, vos fem saber aquells
havíem ops. Plàtia-us, senyors, aquest cambi aja bon compliment.
a) A quin document econòmic correspon el text?

b) Com va millorar les transaccions mercantils aquest document?

c) Quines altres millores permeten l’expansió econòmica del s. XVI?

3. Observa aquest gràfic i contesta



Quina situació demogràfica viu Europa a l’inici de l’Edat Moderna?



Quina és la gran catàstrofe que provoca la gran crisi demogràfica de l’Edat Mitjana?



A l’Edat Moderna hi ha una crisi demogràfica, quan és dona i per què?

4. Quins elements caracteritzen les monarquies autoritàries modernes?

5. Observa aquests quadres de Isabel I de Castella (dita la Catòlica), Ferran II d’Aragó (dit el
Catòlic), Joana I de Castella (dita la Boja) i Felip I de Castella (dit el Bell) i Carles V rei de
Castella i Aragó i emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic.

(Ferran el Catòlic i Isabel la Catòlica)

(Felip el Bell i Joana la Boja)

(Carles V)


Explica amb les teves paraules com es va formar la monarquia hispànica i per què va
esdevenir una potència mundial a inicis del s. XVI

6. Observa aquest mapa i situa els estats governats per Carles V durant la primera meitat del
s. XVI

7. Observa aquest vídeo i relaciona els textos de les dues columnes:
https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k

A

La invenció de la impremta va
permetre…

Plasmar un ideal de bellesa

B

Les acadèmies van ser el lloc en què…

La recerca de la veritat per mitjà de la
raó i l’experiència

C

Copèrnic va desenvolupar la teoria
heliocèntrica…

El desenvolupament de les disciplines
com la geografia, la zoologia o la
botànica.

D

L’humanisme va defensar…

Saber de tot.

E

Els artistes es van preocupar per…

Difondre a gran escala els llibres i la
cultura.

F

Els mecenes eren persones o
institucions que finançaven ...

El Sol és el centre de l’Univers i els
planetes giren al voltant d’ell.

G

Els descobriments geogràfics van
impulsar…

Es van desenvolupar i es van difondre
els estudis humanistes

H

Els humanistes aspiraven a …

Les obres d’art i protegien els seus
autors

8. Posa una X a la resposta correcta (2 punts):
a) Un Mecenes és:
o Una artista italià molt important a l’Edat Moderna.
o Una persona de la burgesia amb molt diners que manté a artistes per a què puguin viure del seu
art.
o Una persona de la burgesia i de la noblesa que manté a artistes per a què puguin viure del seu art.
a) Les indulgències eren:
o Un document que emetia el Papa pel qual es comprava la possibilitat de menjar carn a la
quaresma.
o Un document que emetia el Papa pel qual es comprava el perdó dels pecats.
o Un document que emetia el Papa pel qual es comprava la `possibilitat de casar-te amb qui
volguessis.
a)
o
o
o

La doctrina de la predestinació és basava en:
Les persones estaven condemnades o salvades en néixer, sense que les obres fossin importants.
Les persones estaven condemnades o salvades en néixer, però fer bones obres era important.
Les persones estaven condemnades només néixer.

a)
o
o
o

Una lletra de canvi és:
Una forma de pagament que va sorgir al s. XIII, que es va generalitzar a Europa.
Una part de la impremta de Guttenberg.
Paper moneda

a)
o
o
o

Els agustins i els franciscans:
Van ser reformats amb l’objectiu de recuperar l’austeritat i la disciplina dels orígens.
Van ser les ordes que van portar a terme la Contrarreforma.
Van ser expulsats de l’església catòlica per heretges.

a)
o
o
o

Tria l’afirmació que defineix correctament l’Humanisme:
L’estudi de l’ésser humà en oposició a l’escolàstica medieval, centrada en Déu.
El desacord amb l’antiguitat clàssica dels pensadors renaixentistes
La fe és l’únic mitjan vàlid per arribar a la veritat.

a)
o
o
o

Què s'entén per Reforma?
L’elaboració d’una llista de normes per posar fi a l’heretgia
El canvi de mentalitat dels artistes renaixentistes.
La ruptura de l’Església protestant amb la catòlica.

a)
o
o
o

Quin va ser l’objectiu de la Contrarreforma?
La persecució de les bruixes
Frenar la Reforma protestant i millorar el funcionament de l’església catòlica.
Frenar la Reforma protestant i mantenir igual el funcionament de l’església catòlica

a)
o
o
o

Quina va ser la conseqüència de les idees luteranes?:
Un nou ordre religiós catòlic com els Franciscans o els dominics
La teoria heliocèntrica, que situa al Sol al centre de l’Univers.
L’origen del protestantisme i la divisió d’Europa entre protestants i catòlics.

9. Observa aquesta imatge que correspon al llibre “De revolutionibus orbium
coelestium” i respon a les preguntes

a) Per què va ser important aquest llibre i el seu
autor?

b) Gràcies a quin invent la teoria defensada per l’autor
del llibre es va expandir ràpidament?

c) Quines característiques del renaixement trobem en
l’autor d’aquest llibre?

10. Què va ser La Reforma? Què va significar per Europa?

11. Explica la Contrarreforma.

12. Quins van ser els principals acords del Concili de Trento?

L’AMPLIACIÓ DEL MÓN CONEGUT

1. Explica quines van ser les causes dels descobriments

2. Observa aquest mapa i situa les principals civilitzacions precolombines.



Explica les característiques principals de les civilitzacions que acabes de situar.

3. Observa aquest mapa mundi i situa els principals viatges de descobriment i posa en dos
colors diferents les principals potències colonitzadores europees del s. XVI i els territoris
que van colonitzar.

4. Observa aquest text de l’Inca Garcilaso i respon
Y así ninguna cosa los admiró tanto para que tuvieran a los españoles por dioses y se sujetasen a ellos
como verlos pelear sobre animales tan feroces –como al parecer de ellos son los caballos– y verles tirar
con arcabuces y matar al enemigo a 200 y 300 pasos. Por estas dos cosas [...] los tuvieron por hijos del
Sol y se rindieron con tan poca resistencia como hicieron.
GARCILASO DE LA VEGA, EL INCA, Comentarios Reales de los Incas (adaptació)

a) De quin element parla aquest text que va permetre als espanyols tenir una superioritat
respecte als inques? Explica-ho

b) Quins altres elements van facilitat la conquesta d’Amèrica?

c) Qui era l’autor del text? Era un reflex de la nova societat colonial? (explica la teva resposta)

d) Quines conseqüències va tenir pels pobles americans la conquesta?

L’EUROPA DEL S.XVII, IMPERIS I GUERRES.

1. Observa aquest quadre de Hendrick Avercamp i explica per què aquest quadre ens ajuda a
entendre una de les causes de la crisi del s. XVII

Escena de gel. Hendrich Avercamp (Països Baixos)

2. Quines altres causes van agreujar la crisi econòmica del s. XVII

3. Observa aquestes dones filant i respon, quina va ser la gran innovació en el món de l’artesania
del s. XVII? Per què va ser important?

4. Situa en aquest mapa mut els territoris de Felip II i diferència en colors diferents els territoris
que va rebre del seu pare Carles V i els que va rebre de la seva mare Isabel de Portugal. Crea una
llegenda pel teu mapa.

5. Quins van ser els principals objectius polítics de Felip II? Quins problemes van generar?

6. Observa aquest text i respon.
Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su Monarquía, el hacerse Rey de España: quiero decir,
Señor, que no se contente Vuestra Majestad con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona,
sino que trabaje y piense, con consejo mudado y secreto, por reducir estas reinos de que se compone España al
estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que si Vuestra Majestad lo alcanza será el Príncipe más poderoso
del mundo.
Memorial secret enviat pel comte duc d’Olivares al rei Felip IV, 1625


Qui era el comte duc d’Olivares?



Que li proposa al rei Felip IV en aquest text?



Com va intentar portar a terme el seu projecte?

7. L’actual himne de Catalunya: “Els segadors” i aquest quadre de Antoni Estruch (1907) fan
referència al mateix fet històric.



A quin fet històric fa referència?



Quines van ser les causes que van provocar aquest fet històric?

8. Llegeix aquest text.



Quin sistema polític defensa l’autor? A quin regne es va imposar aquest sistema? Durant quin
regnat?



Quina diferència hi ha entre el sistema polític defensat per l’autor i el que es va imposar a Gran
Bretanya durant el s. XVII?

/ 4 punts
9. Quines van ser les causes de la guerra dels 30 anys? Per què va ser important a la història
d’Europa?

10. Digues quines són les característiques de la monarquia parlamentaria.

11. Quines són les característiques de la monarquia absoluta.

12. Digues quines són les característiques de la república de les províncies unides

13. De quina manera l'analfabetisme del s. XVI i XVII va condicionar l'avenç del
coneixement? A quins territoris va afectar més l’analfabetisme?

14. Contesta les preguntes següents:
a) Quin rei es considera el millor exemple de monarca absolut?
Felip II d'Espanya
Lluís XIV de França
Jacob II d'Espanya
b) Qui va encapçalar el règim republicà a Anglaterra?
Oliver Cromwell
Guillem d¡Orange
Bill Right
c) Quin estat europeu es va convertir en una monarquia parlamentària?
França
Espanya
Anglaterra
d) Com es deia l'òrgan de govern de la ciutat de Barcelona?
Consell de cent
Diputació
Audiència
e) Qui presidia la Diputació del general quan va esclatar el Corpus de sang?
El Marquès de Santa Coloma
Lluís XIII
Pau Claris
15. Tria la resposta correcta:
a) L'Unió d'Armas era...
Un projecte que obligava tots els territoris d'Espanya a aportar a l'exèrcit del rei un
contingent d'homes proporcional als seus habitants.
Una coalició internacional per combatre l'hegemonia francesa.
Una organització que va combatre durant la guerra dels segadors.
b) Quina va ser la potència europea que va donar suport a la revolta dels segadors?
França
Espanya.
Anglaterra
c) Quin virrei va promoure la reconciliació després de la Guerra dels Segadors?
Comte-Duc d'Olivares
Comte de Santa Coloma
Joan Josep d'Aústria
d) De quin rei va ser privat (Valido) el Comte-Duc d'Olivares?
Felip IV
Felip III
Carles II
e) On es va signar el tractat dels Pirineus?
Versalles
Escorial
Illa dels Faisans.

16. Uneix els esdeveniments següents amb l'any corresponent:
A

1640

La fi de la guerra dels Segadors

B

1659

Corpus de sang

C

1652

La batalla de Lepant

D

1571

Tractat dels Pirineus

E

1609

Expulsió dels moriscos

