
DEPARTAMENT DE C.SOCIALS 

FEINA D’ESTIU D’AMPLIACIÓ  per als alumnes de 2n- ESO  

 

Us proposem aquí una sèrie d’activitats que reforcen els continguts treballats a classe. 

Les instruccions estan a continuació. La presentació d’aquest dossier de treball  

suposarà l’increment de nota de fins a 1 punt pel 1r trimestre del curs 2019-20. 

- Els exercicis corresponen al llibre de C. Socials GiH- 2. 
- S’han de copiar les preguntes i fer les respostes a continuació. 
- El dossier es farà amb folis escrits a mà amb bolígraf (no es pot fer amb 

l’ordinador) 
- Estarà degudament presentat i enquadernat, amb portada on consti el nom de 

l’alumne i la matèria a recuperar. 
- Els mapes i dibuixos estaran acolorits (llapis de colors, no retoladors. 

 
 
 

Tema 1 
La fragmentació del món antic 

Exercici pàg.24: “Aprèn a...completar i comentar un mapa històric” 
 

Tema 2 

Al-Andalus 
Moltes ciutats d’Al-Andalus disposaven de nombrosos banys públics. 
Consulta les pàgines web següents i explica de quines sales constaven i 
quines activitats s’hi feien. Tenien cap similitud amb les termes romanes? 
http://ar.tiching.com/banys-d-39-al-andalus/recurso-educativo/744921 
http://ec.tiching.com/banys/recursos-educativos/ 
 

Tema 4 
Catalunya a l’Edat Mitjana: orígens i expansió territorial 

Exercici 2 pàg.83: “Fonts iconogràfiques. La conquesta de Mallorca” 
 

Tema 5 
La cultura i l’art del Romànic 

Exercici 3 pàg. 103: “Fonts documentals. La vida monàstica” 
 

Tema 8 

L’origen i l’expansió dels Regnes de Castella i Lleó i Navarra 
Exercici 5 pàg.149: “Investiga” 
Exercicis pàg.153: Busca informació sobre la història del Cid Campeador i 
respon les preguntes de la pàgina 153: 1 i 2 i “Resol l’enigma” 
 

Tema 9 

La cultura i l’art del Gòtic 
Entra a l’enllaç que tens a continuació i respon les preguntes de la pàgina 
181, exercici 4: “Fonts digitals. Els picapedrers”:  
http://es.tiching.com/link/744823 
 

Tema 11 
La població d’Espanya i de Catalunya 

Fer el mapa de la pàg.219, amb el títol i la llegenda: “La població urbana i 
la població rural per províncies el 2015” 

Tema 12 
Les societats humanes i els fenòmens migratoris 

Exercici 4 pàgina 246: “Treball amb fonts digitals. Mapa d’idees sobre els 
tipus de discriminació” 

http://ar.tiching.com/banys-d-39-al-andalus/recurso-educativo/744921
http://ec.tiching.com/banys/recursos-educativos/
http://es.tiching.com/link/744823


Tema 13 

Les ciutats i els processos d’urbanització 
Llegeix el document de les pàgines 268-269 referent als problemes de les 
grans ciutats i fes els exercicis de la pàgina 269: 1,2,3 i 4 
 

Unitat D 

Natura i societat: harmonies, crisis i impactes 
Llegeix la unitat sobre impactes mediambientals i elabora un mapa conceptual 
recollint els conceptes que consideris més rellevants.  
Pots utilitzar aquesta pàgina web per a fer el mapa conceptual: 
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-para-crear-mapas-
conceptuales/19624.html 
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