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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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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) 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.  

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

Mitjana.  

5) Qui va ser Erasme de Rotterdam? Què pensava? 

Quines inquietuds i problemes va tenir?  

6) Llegeix el document següent i respon a les 

preguntes següents:  

- Estableix si és una font primària o secundària 

- Fes un breu resum del contingut del text. 

7) Explica quines pràctiques de l’Església van portar 

Luter a separar-se’n i a proposar una reforma religiosa?  

8) Explica amb les teves paraules en que consistien 

els tres grans principis del luteranisme.  

9) Indica 3 diferències entre catòlics i protestants.  

 

10) On es van decidir les reformes necessàries per 

part de l’Església catòlica per frenar l’avenç del 

protestantisme? Quan es va produir? Quin era el nom del tribunal eclesiàstic que van crear 

per castigar aquells que es desviaven dels dogmes de l’Església?  

 

11) Llegeix la pastoral del papa Inocenci VIII i respon a les preguntes següents:  

 
- Estableix si és una font 

primària o secundària. 

- Fes un breu resum del 

contingut del text. 
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12) Explica quina es la diferència entre una unió dinàstica i una unió territorial. Explica també 

quin tipus d’unió va ser la de la 

Corona de Castella amb la Corona 

d’Aragó i quines característiques va 

tenir aquesta unió.  

 

13) Observa el mapa 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 principis 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 exteriors van expandir-se la Corona de Castella i la Catalano-aragonesa? 

 

14) Explica com van aconseguir els reis Catòlics la unitat religiosa als seus regnes. Quins 

arguments van utilitzar? Quins eren els seus veritables motius?  

 

15) Amb quins països van establir aliances matrimonials els Reis Catòlics internacionalment? Amb 

quin objectiu? 
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