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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. 
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PREGUNTES DEL DOSSIER 

1) Dibuixa un eix cronològic amb els diferents períodes històrics des de la prehistòria fins a 

l’actualitat. Posa-hi les dates d’inici i finalització i un esdeveniment.  

2) Quins són els principals canvis econòmics i socials que caracteritzen l’Edat moderna? 

3) Què és l’Edat Moderna i quines característiques presenta? 

4) Quines diferències hi havia entre la monarquia feudal i la monarquia autoritària? En quin 

segle va sorgir la monarquia autoritària? Digues quin va ser el primer monarca autoritari.  

5) Explica les característiques de l’humanisme tot comparant les principals diferències amb 

l’Edat Mitjana.  

6) Busca informació sobre Erasme de Rotterdam. On va néixer, a què es dedicava, que li va 

passar en relació a l’Església catòlica, quines idees proposava i quines obres té.  

7) Explica què era la impremta, quins passos es seguien per fer un llibre i busca informació 

sobre perquè era tan perillosa per l’Església catòlica.  

8) Per què al final de l’Edat Mitjana hi havia descontentament social amb l’actitud del clergat? 

Quina reforma va sorgir, qui la va dirigir i què defensava? 

9) Què va fer l’Església catòlica en resposta a l’amenaça del protestantisme?  

10) Qui eren els Reis Catòlics? Què vol dir que només es van unir dinàsticament i no 

territorialment? 

11) Observa el mapa de la 

pàgina següent, on es representa 

la península Ibèrica a l’inici del 

regnat dels Reis Catòlics i respon 

a les preguntes: 

- Quins regnes i corones hi havia 

a la península Ibèrica a 

començament del segle XV? 

- L’expansió territorial: explica 

quan van aconseguir els Reis 

Catòlics unir cada un d'aquests 

regnes a la seva Corona? 

- Cap a quins territoris van 

expandir-se la Corona de Castella i 

la Catalano-aragonesa? 
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