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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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EXERCICIS PER A L’ALUMNAT QUE HA SUSPÈS EL 1r TRIMESTRE 

1. MIRA EL DOCUMENTAL DE L’ENLLAÇ www.youtube.com/watch?v=WYZPKfORXXk, QUE TRACTA 

SOBRE LA REVOLUCIÓ FRANCESA, I FES-NE UN RESUM. L’EXTENSIÓ NO TÉ MÀXIM, PERÒ CREC QUE 

HAURIA D’OCUPAR COM A MÍNIM UNA CARA. 

 

COM FER EL RESUM 

Es tracta d’explicar què és el que està passant, amb perspectiva. O sigui, no es tracta de repetir 

frases, sinó de mirar-lo una vegada sencer mentre es van fent anotacions (del temps 

transcorregut). I després, redactar el que passa, a grans trets; no cal ser minuciós. Com quan 

expliques una pel·lícula que t’ha agradat a algun amic, en la que inclous valoracions sobre si 

està bé, malament, els actors, els efectes especials si n’hi ha, etc 

 

EXEMPLE 

El documental té una introducció que dura uns 6 minuts, en què explica que es parlarà de la I 

Guerra Mundial, les seves causes i sobretot, de la batalla de Verdun. Un cop entra en matèria, 

amb imatges de l’època –fotos i filmacions- i recreacions posteriors, s’explica com va començar 

la IGM. Comença amb l’assassinat de Sarajevo, el 28 de juny de 1914, i la reacció...... 

 

2. BUSCA LES BIOGRAFIES DELS SEGÜENTS PERSONATGES I FES UN RESUM DE DEU LÍNIES MÀXIM AMB EL 

MÉS IMPORTANT DE LA SEVA VIDA, COMENÇANT DE LA SEGÜENT MANERA: 

De la persona que es demana, cal posar la professió o activitat per la qual se la coneix, la seva 

nacionalitat i les dates de naixement i mort. A partir d’aquí, cal escollir els fets més destacats 

de la seva vida en forma de redacció, d’entre tots els que surten a les seves biografies, escrits 

amb paraules diferents a les del text. No caiguis en l’error de copiar la introducció a la biografia 

que surt a la wikipèdia. 

 

EXEMPLE: Albert Einstein. Físic alemany, nacionalitzat nordamericà (1879-1955). Fou el 

científic més important i popular del segle XX.  

I 10 línies més. 

- George Washington 

- Lluís XVI 

- Madame de Pompadour 

- Maximilien de Robespierre 

- Napoleó Bonaparte 
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3. FES UN EIX CRONOLÒGIC DE CADA TEMA I POSA-HI LES 10 DATES MÉS IMPORTANTS DE CADA UN: 

- Crisi d’Antic Règim 

- Les revolucions liberals 

- La industrialització a Europa 

L’eix haurà de fer-se en fulls quadriculats i ser proporcionat; l’elecció dels fets haurà de ser 

equilibrada entre els diferents apartats dels temes. 

 

4. VALORA ELS ASPECTES POSITIUS I NEGATIUS (SENSE EXPLICAR ELS FETS) DE: 

- el govern jacobí 

- el comerç triangular 

- La declaració d’independència dels Estats Units 

- L’Enciclopèdia de 1751 

- Napoleó 

- El liberalisme econòmic 

- La nova societat de classes burgesa 

 

5. BUSCA INFORMACIÓ SOBRE EL CALENDARI REVOLUCIONAR INSTAURAT PELS JACOBINS.  

- En què consistia? 

- Què tenia de bo, i què tenia de dolent?  

- Per què va fracassar?  

- Què canviaries del calendari actual? 
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