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DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA. PENDENTS 2N 
CURS: 2020/21    

 
Dossier de tasques per treballar l’assignatura d’Història de 2n d’ESO pendent del curs anterior. 
 
És molt important treballar bé totes les qüestions i fer una bona presentació al quadern (net,                
ordenat…) 
Instruccions per a la realització de la tasca:  
1. Cal emprar com a material de consulta els apunts i fotocòpies que es treballaren durant el                 
curs.  
2. També es pot utilitzar el recurs que suposa internet o les enciclopèdies. 
3. És important realitzar les tasques de manera ordenada i regular sense esperar a la darrera                
setmana.  
4. El dossier complet i correctament realitzat, s’ha de lliurar el dia de l’examen. Cal estar atents                 
al calendari que es farà públic aviat. 
5. Una bona presentació és molt important per facilitar la revisió de les tasques i per valorar                 
l’interès posat en la feina.  
6. En aquest dossier només trobaràs els enunciats de les activitats, has de fer els exercicis a un                  
quadern, seguint l’ordre i copiant els enunciats. Quan a l’enunciat hi ha una foto o dibuix l’has                 
de retallar i enganxar al quadern. Les graelles s’han de fer al quadern, les de les fotocòpies són                  
un exemple i no tenen espai suficient per fer-les bé.  

ACTIVITATS: Els orígens de l’edat mitjana 

*Entrega de mapes (Recordau que per a l’elaboració de mapes és molt important tenir cura de la presentació 
i respectar les normes en la utilització dels colors i les tipografies de lletres).  

Realitzar i lliurar els mapes històrics següents, podeu baixar d'Internet els mapes muts i emplenar-los a mà:  

-Mapa històric: Mapa de les 3 civilitzacions de l’edat mitjana: Bizanci, regnes germànics i l’Islam  

1. Vocabulari. Cerca les definicions dels conceptes següents: 

 -Pobles bàrbars -Bizanci -Basileu -Constantinoble  
-Islam -Mahoma -Alcorà -Carlemany  
2. Què són els regnes germànics?  

 

 

https://iesinca.cat/?page_id=12


 

3. En quines tres grans civilitzacions es va dividir al s.VIII, l’antic imperi romà? 
Situa-les al mapa.  

 
 
 
4. Emplenar la graella per comparar les característiques de les tres civilitzacions:  
 
 

5. Explica els preceptes de l’Islam.  

La societat feudal  

6. Vocabulari: -Cavaller -Mainada -Dama -Clergat -Serf -Guaret -Pintura mural -Portalada -Retaule -Delme 
-Miniatura -Capitell  

7. Explica què és el feudalisme.  

Civilització Regnes Germànics Bizanci Islam 

Economia    

Política    

Societat    

Cultura    



8. Què és un feu? Quines són les seves parts? Fes un dibuix que representi un feu amb les seves parts. 

 9. Explica la relació feudal entre un senyor i els seus vassalls.  

10. Explica com està formada la societat estamental, quins grups la configuren? Quin poder, riquesa, 
obligacions, etc té cada grup? Pinta la piràmide social medieval.  

11. com era l’agricultura medieval? Per què era molt poc productiva?  

12. Explica en que consisteix el sistema de rotació de cultius biennal. Fes un dibuix. 

13. Quines són les principals característiques de l’art romànic? Explica-les.  

ART ROMÀNIC :ARQUITECTURA, PINTURA I ESCULTURA  
14. Situa als dibuixos tot el vocabulari que hi correspon: contrafort, arc, nau lateral, arquivolta...  

 

 

 

 

15. Comenta la pintura. Estil, tipus tema, característiques...  

  



El ressorgiment de les ciutats  

16. Vocabulari: -Murades -Raval -Gremi -Burgesia -Corts -Mestre artesà 
-Rosassa -Arc ogival -Girola -Obra mestre -Burgès -Call  

17. Explica com eren les ciutats medievals?  

18. Com era la feina dels artesans? On feien feina? Com s’organitzaven?  

19. Explica com un aprenent arribava a ser mestre?  

20. Explica per què diem que el gòtic és un art urbà.  

21. Situa els elements de la planta d’una catedral:  

  

 

Al-Àndalus  

22. Vocabulari: -Califa -Medina -Sínia -Arc de ferradura -Àrab -Berber -Muladí -Mossàrab  

23. Explica què és Al-Àndalus.  

24. Explica com era l’economia a Al-Àndalus.  

25. Com era la vida quotidiana a Al-Àndalus? Redacta un text.  

 



Regnes cristians d’Hispània. Regne de Castella i Corona d’Aragó  

26. Vocabulari: -La Mesta -Carrerades -Transhumància -Repoblament -Consolat de 
mar -Llotja -Jaume I -Repartiment  
27. Quines diferències hi ha entre regne i corona? 
28. Completa la graella per comparar:  
 

 
 

29. Explica la conquesta de Mallorca feta per el rei Jaume I. Dates, fets, personatges...  

El naixement del món modern  

30. Vocabulari: -Turcs -Caravel·la -Brúixola -Humanisme -Renaixement -Impremta -Heliocentrisme 
-Acadèmia  

31. Explica qui eren els reis catòlics.  

32. Completa la graella de les causes i conseqüències dels descobriments geogràfics  

 

  Regne de Castella Corona d’Aragó 

Territoris     

Economia     

Política     

Societat i cultura     

CAUSES CONSEQÜÈNCIES 

  

  

  

  



33. Situa al mapa les rutes de les diferents expedicions: 
- castellanes de Cristòfol Colom i la primera volta al món 
- portugueses per arribar a l’Índia vorejant Àfrica. Recorda que cal fer una llegenda.  

 
34. Què és l’Humanisme?  
35. Comenta la frase que resumeix la filosofia de l’Humanisme: “L’home és la mesura de totes les 
coses”  

36.Què és el Renaixement? Emplena la graella amb la definició, les característiques i alguns artistes i  
obres.  

L’art del Renaixement 

Definició  

Característiques  

Artistes:  

Obres:  



 

37. En què consisteix la Reforma religiosa? Redacta un text explicant les causes i les principals  
característiques.  
38. Qui era Martí Lutero? Cerca informació i fes una fitxa biogràfica.  


