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INSTRUCCIONS 

- Aquest dossier serveix per recuperar l´assignatura de Ciències Socials. Si no 

el presentes és quasi impossible aprovar, ja que... 

- ...té un valor del 50% de la nota, l’examen de recuperació té l’altre 50%. 

- L’has de lliurar just abans de l’examen de recuperació, el 23 de gener, a les 

15:30, amb una portada, dins d’una funda/fastener (que es retornarà) i amb 

els fulls en bon estat. 

- Has de respondre totes les preguntes de manera neta i clara. 

- Cal fer les preguntes (amb els seus enunciats) en fulls a part blancs. 

- Per tant, no cal que imprimeixis el dossier, només la portada. 

- És important la lletra, la presentació, el vocabulari i l’ortografia 

- Bon Nadal i estudia, ànims. 

 

ATENCIÓ: 

• L’ALUMNAT DE 2n ESO A, haurà d’entregar el dossier de recuperació 

divendres 11 de gener.  

• L’ALUMNAT DE 2n ESO B, haurà d’entregar el dossier de recuperació 

dimarts 8 de gener.  

• L’ALUMNAT DE 2n ESO C, haurà d’entregar el dossier de recuperació 

dimarts 8 de gener.  

• L’ALUMNAT DE 2n ESO D, haurà d’entregar el dossier de recuperació 

dijous 10 de gener.  
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UNITAT 1: LA FRAGMENTACIÓ DEL MÓN ANTIC 
 

1. Què eren els pobles germànics? Quines característiques tenien? 

2. Observa el mapa dels regnes germànics. Enumera’ls, indica quin espai ocupaven i explica quan i per 

què es van formar. 

 

 

3. Qui eren els francs? Quin territori ocupaven? Qui va fundar la dinastia carolíngia? De qui era fill? 

4. Explica tot el que sàpigues sobre Carlemany, el seu imperi i les seves accions. 

5. L’any 476 l’Imperi romà d’Occident va deixar d’existir, però l’herència romana va perviure en la 

cultura de l’Imperi bizantí. Contesta les preguntes següents sobre l’Imperi romà d’Orient: 

- Què era el Codi de Justinià? 

- Quan i com es va produir la desaparició de l’Imperi de Bizanci? 

 
6. Què és el Cisma d’Orient? Quin any es produeix? 

7. Pipí el Breu va ser el fundador de la dinastia carolíngia. Però va ser el seu fill Carles “el Gran” 

(Carlemany) qui va reconstruir l’Imperi d’Occident. Explica en què va consistir el “renaixement” 

carolingi que va impulsar Carlemany: 

 
8. Juntament amb la reorganització de l’administració, Carlemany va idear un nou sistema de 

govern. Indica la resposta incorrecta: 

a) El nou sistema es basava en una cadena de relacions personals.  

b) El nou sistema es basava en els principis de fidelitat i protecció. 

c) Els nobles feien jurament de fidelitat als seus vassalls perquè els protegissin.  

d) Els nobles estaven protegits i, a canvi, juraven lleialtat, respecte i ajuda militar. 

 

9. Com va continuar l’imperi carolingi a la mort de Carlemany? 
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10. Qui va ser Mahoma? 
 
11. On apareix l’Islam? Com es diu “Déu” 

en àrab? 
 
12. Observa la imatge i digues qui és 

Mahoma i com se’l representa. 
 

13. Què és l’Hègira? En quin any es 
produeix? 

 
14. Quins són els CINC deures bàsics 

dels musulmans? 
 

15. Quin és el llibre més important pels 
musulmans? 

 

 

 

UNITAT 2- AL-ANDALUS 

1- Observa el mapa sobre l’origen i l’expansió de l’islam i contesta les preguntes:  

a. Quan va aparèixer l’Islam? En 

quina zona es va originar? Per 

quines zones es va estendre? 

b. Quin nom va rebre la part de la 

península Ibèrica conquerida 

pels exèrcits musulmans? 

c. Quina va ser la seva capital ? 

 
2- Situa les etapes d’Al-Andalus. 

Quina va ser la màxima 

esplendor ? Durant quina etapa 

va perdre més territoris? 

3- Quines dinasties es van succeir a 

partir de la mort de Mahoma? En 

quina època l’Imperi va assolir una extensió més gran? 
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4- Observa el mapa de la conquesta militar i explica com es va dur a terme. 

a. Qui va frenar l’expansió islàmica al 

nord dels Pirineus i on? 

b. Quines zones no van ser mai 

ocupades pels exèrcits 

musulmans? 

c. Per què la conquesta musulmana 

va resultar tan ràpida i fàcil? 

 
5- Vocabulari:  

a. Almoràvits 

b. Almohades 

c. Sunnita 

d. Xiïta 

e. Califa 

f. Taifes 

g. Mesquita 

h. Muladí 

 

6. Omple l’esquema de la societat andalusina i explica les seves caracterísitques.  
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7. Relaciona aquests llocs d’una ciutat andalusina amb la seva funció:  

Barri dels sedaires  residència governativa 

Alcàsser   mercat 

Soc    lloc destinat a la venda de les mercaderies més valuoses  

Raval   lloc de culte musulmà 

Mesquita   barri fora de la muralla 

 

8. Indica si les afirmacions sobre els musulmans són veritables (V) o falses (F).  

• Elaboraren ceràmica vidrada 

• El pergamí va ser substituït pel paper 

• Maimònides va ser un dels grans savis d’origen musulmà 

• Construïren molins de vent amb veles giratòries.  

• La biblioteca d’al-Hakam va ser la més important d’Europa en la seva època.  

• Investigaren com curar malalties amb plantes.  

 

9. Esmenta algunes aportacions científiques, tècniques, culturals i artístiques d’Al-Andalus.  

10. Com era l’agricultura d’Al-Andalus? Quines novetats va introduir? Quins nous conreus van 

implantar? 

11. Escriu el nom de les etapes i els fets que hi falten. Posteriorment, explica amb les teves paraules 

una de les etapes.  
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