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Notes a tenir en compte:

a) El llibre és l'eina bàsica per elaborar el treball.  També pots utilitzar altres
recursos com internet o enciclopèdies tradicionals.

b) El dossier es lliurarà abans de començar l'examen de recuperació el dia 3 de
setembre a les 10:30.

c) La  nota  final  és  el  resultat  de  l'examen  (60%),  el  dossier  (30%)  i  una
valoració dels resultats i l'actitud al llarg del curs (10%).
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1. ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI

1.1. Observa  les  imatges  i  assenyala  amb  una  creu  l’única  de  les
afirmacions que és correcta.

                   

A B

En la imatge B s’hi observen els meridians.

En la imatge A s’hi observen els paral·lels.

En la imatge B s’hi observa el meridià de 
Greenwich, que passa per Anglaterra.

En la imatge A s’hi observa el meridià de 
Greenwich, que passa per Anglaterra. 

1.2. Relaciona cada cap amb la seva cua i escriu la frase obtinguda. 
Tingues en compte que hi ha una cua que sobra.

Caps

 Els paral·lels són...
 El paral·lel més llarg és...
 L’equador divideix la Terra...
 A mig camí entre l’Equador i els pols...
 El tròpic de Càncer està situat a...
 El tròpic de Capricorn està situat a...
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Cues

 ... en dues meitats iguals: els hemisferis.
 ...l’hemisferi sud.
 ...el meridià de Greenwich.
 ...se situen els tròpics.
 ...l’hemisferi nord.
 ...unes línies imaginàries circulars que divideixen la superfície de la Terra en sentit 

horitzontal.
 ...l’Equador.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

1.3. Amb l’ajut d’un atles o d’internet, escriu el nom de diversos països 
segons les característiques indicades.

a) Nom de tres països situats en la línia de l’Equador:

____________________________________________________________

b) Nom de tres països situats sobre el tròpic de Càncer:

         ____________________________________________________________

c) Nom de tres països situats sobre el tròpic de Capricorn:

         ____________________________________________________________

d) Nom de tres països situats sobre el meridià de Greenwich   

______________________________________________________________________

4



2. EL PLANETA BLAU

2.1. Observa el planisferi i escriu on correspongui els noms dels sis continents i 
dels cinc oceans; repassa i escriu el nom de l’Equador, dels tròpics i dels cercles 
polars.

2.2. Respon:

a) Quin oceà s’estén entre Amèrica i Àsia?____________________________

b) Quins oceà hi ha entre Àfrica i Oceania?____________________________

c) Quins oceans banyen les costes d’Àsia?_____________________________

d) Quin oceà banya la costa est d’Amèrica?____________________________

e) Quin és l’oceà més septentrional de la Terra?_________________________

f) Quins oceans envolten les terres d’Oceania?__________________________

g) Quin és l’únic oceà totalment situat a l’hemisferi nord?_________________
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2.3. Observa el planisferi físic i indica a quins continents corresponen
les lletres i  a quins oceans corresponen els nombres.  Després
situa sobre el mapa els elements que hi ha a continuació:

Alps, Mar Mediterrània, Mar Negra, Altiplà del Tibet, Mar d’Aràbia, Llac
Victòria,  Riu  Nil,  Sàhara,  Serralada  dels  Andes,  Golf  de  Mèxic,  Riu
Amazones  

A _______________ 1 _______________

B _______________ 2 _______________

C _______________ 3 _______________

D _______________ 4 _______________

E _______________ 5 _______________

F _______________
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 2.4. Observa la fotografia dels Dolomites, als Alps italians, i fes les
activitats següents:

a) Identifica les lletres de la fotografia que corresponen a les formes de relleu 
següents: turó, cingle, cim, vall, serralada, vessant.

A _______________ D _______________

B _______________ E _______________

C _______________ F _______________

b) Relaciona els elements de relleu anteriors amb la definició corresponent: 

Punt més alt d’una muntanya: _______________

Conjunt continu de muntanyes més llarg que ample: _______________

Pendent d’una muntanya: _______________

Paret vertical de roca en una muntanya: _______________

Espai que hi ha entre els vessants de dues muntanyes: _______________

Petita elevació del terreny situada enmig d’una plana: _______________
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2.5. Busca les coordenades geogràfiques de les lletres:

A:_________________ B:_______________ C:_________________

D:_________________ E:_______________ F:_________________

G:_________________ H:_______________

2.6. Completa, amb l’ajut d’un atles, la taula següent:

Riu Continent

Nil

Amazones

Mississipí

Danubi

Congo

Obi

Iang-Tsé
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2.7.  Localitza  en  el  planisferi  físic  mut  els  elements  del  relleu
següents:

Alps,  Himàlaia,  Desert  del  Sàhara,  Serralada de l’Atles,  Serralada dels
Andes, Muntanyes Rocalloses.

3. EL CLIMA

3.1. Defineix els conceptes següents:

Meteorologia:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________Temps:_____________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________Clima:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________Temperatura:_________
___________________________________________________________________________________________
________________________________Pprecipitació:_____________________________________________
________________________________________________________________________________________

Amplitud térmica:_________________________________________________________

___________________________________________________________________
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3.2.Observa els climogrames següents i contesta les preguntes que hi ha
a continuació:

Climograma A Climograma B

               
a) Quin és el mes més càlid de cada climograma?

__________________________________________________________________________

b) Quin és el mes més fred de cada climograma?

__________________________________________________________________________

c) Quina és l’oscil·lació tèrmica de cada climograma?

__________________________________________________________________________

d) En quin mes del climograma A plou més? I del climograma B?

__________________________________________________________________________

e) En quin mes del climograma A plou menys? I del climograma B?

__________________________________________________________________________

10



f) Si et fixes en el total de precipitacions anuals de cada climograma, què en dedueixes?

Es tracta d’estacions de clima sec o de clima humit? Per què?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

g)  Un  dels  climogrames  correspon  a  Bilbao  i  l’altre,  a  Las  Palmas  de  Gran  Canaria.

Identifica’ls i digues a quin domini climàtic pertany cadascun.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.3. Explica com influeix sobre el clima cada un d’aquests factors:

Latitud: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Proximitat o llunyania del mar: _____________________________________________

__________________________________________________________________________

Altitud: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Relleu: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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3.4.  Identifica  a  quins  grans  dominis  climàtics  corresponen  els  colors
d’aquest planisferi. Per fer-ho, elabora la llegenda sobre el mateix mapa.

Llegenda:
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4. EL PAISATGE

4.1. Tenint  en  compte  les  definicions  relacionades  amb  el  tema,
determina quin tipus de paisatge descriu el text següent:

L’abundància  de  vinyes  que  té  aquest  paratge  li  dóna  moments  de  tendresa:  quan
apunten les vinyes, el verd és tan prim, tan càndid, que sembla l’alba del verd; quan les
vinyes moren, l’or vell és tan sumptuós que sembla una unça d’or en l’amagatall d’un
usurer.

                                                      Josep Pla: De l’ Empordanet a Perpinyà

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

4.4. Seguint el guió per a la descripció d’un paisatge que tens a la página 106
del llibre de text, fes la descripció del paisatge que trobaràs a continuació. 
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5. ARA I ABANS

5.1. Explica amb les teves paraules què és la història. Explica, també,
quina diferència hi ha entre passat i història (ajuda’t d’exemples). 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5.2. Digues a quins segles pertanyen els anys següents:

Any Segle

33 dC

1112 aC

509 aC

601 aC

1492 dC

711 dC

1789 dC

5.3. Actualment, en quin mil·lenni ens trobem? Som al principi o al final 
d’aquest mil·lenni? I en quin segle?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________
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6. LA HUMANITAT PREHISTÒRICA

6.1. Elabora un fris cronològic de les etapes històriques a partir de la
informació següent (fes-lo en un full a part):

- Prehistòria: (2.500.000 anys aC- 4.000 anys aC)
- Edat antiga (3.000 anys aC)
- Edat mitjana (476 anys dC)
- Edat moderna (1.492 anys dC)
- Edat contemporània (1.789 anys dC)

6.2. En aquests requadres, dibuixa eines pròpies de cadascuna de les èpoques. 

paleolític neolític Edat dels metalls
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6.3. Llegeix aquestes frases i digues quines fan referència al paleolític
(P)  i  quines  es  refereixen  al  neolític  (N).  Escriu  la  lletra
corresponent al costat de cada frase.

a) Els humans eren nòmades.

b) Es va descobrir l’agricultura i la ramaderia. 

c) Els humans vivien, principalment, de la caça. 

d) Es va diversificar el treball. 

e) Es va assolir el domini del foc. 

f) Van aparèixer les primeres formes d’organització política. 

g) Es van desenvolupar la cistelleria i la ceràmica. 

h) La pintura es caracteritzava per tenir formes realistes. 

i) Els humans van començar a tallar la pedra per fabricar eines. 

j) Els humans van deixar de ser nòmades i es van fer sedentaris. 

k)  La  pintura  i  l’escultura  es  caracteritzaven  per  tenir  formes

esquemàtiques. 

6.4. Llegeix aquest text i contesta les preguntes que hi a continuació:

El foc permet tenir llum quan no n’hi ha; protegeix dels animals perillosos i fa que el grup
se senti més segur; serveix per coure aliments i facilita la digestió de la carn, la qual cosa
evita  malalties  i  infeccions;  escalfa  sempre,  però,  en  els  períodes  glacials,  l’escalfor
garanteix la supervivència dels grans i  dels infants; amb l’ajut del foc es treballa més
fàcilment la fusta i el sílex, que es trenca amb menys esforç. En definitiva, controlar el foc
esdevé una nova manera de viure, molt més còmoda, confortable i  social, alhora que
comporta  noves  feines,  com  ara  recollir  llenya  i  procurar  nous  estris  per  coure  els
aliments.

                                                                                 Isabel Boj: Retorna la prehistòria

a) Enumera  els  avantatges  que  comportà  per  a  la  humanitat  de  la  prehistòria  el
domini del foc.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______

b) Explica què vol dir aquesta frase que has vist subratllada.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________
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7. EGIPTE I MESOPOTÀMIA

7.1.  Escriu  una  breu  redacció  que  dugui  per  títol  Les  civilitzacions
urbanes. Segueix l’esquema següent:

– Què és una civilització urbana?
– Quines són les característiques d’una civilització urbana?
– Quines diferències hi ha entre les primeres civilitzacions urbanes i els poblats
neolítics?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7.2. Situa en aquest mapa mut d’Egipte els topònims següents:  Nil, Mar Roja, Mar
Mediterrània,  Alt  Egipte,  Baix  Egipte,  Desert  de  Líbia,  Desert  Aràbic,  Karnak,  Memfis,
Luxor, Tebes, Gizeh
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7.3. Llegeix aquestes definicions i escriu la paraula corresponent:

a) Persona que tenia el màxim poder a Egipte: ________________.

b)  Conjunt  format  pel  poder,  les  lleis  i  l’administració  d’un  territori:

________________.

c) Religió que adora diverses divinitats: ________________.

d) Edificis on els antics egipcis guardaven les imatges de les divinitats:

________________.

e) En una societat urbana, persones que es dedicaven a múltiples oficis:

____________________________.

f) Obra que condueix l’aigua dels rius fins als camps: ________________.

g) Artesà que elabora objectes fets amb or i plata: ________________.

h)  Producció  de  béns  superior  a  la  necessària  pel  propi  consum:

________________.

7.4. Observa la fotografia de les tres grans piràmides de Gizeh, prop del 
Caire, i contesta les preguntes següents:

a) Quina era la funció de les pirámides?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

b) Amb l’ajut d’internet, identifica cadascuna de les pirámides i escriu-hi el nom que
correspongui: Kheops, Micerí, Kefren.

7.5. Saps  qui  era  Howard  Carter?  Per  què  el  relacionem  amb  l’Antic
Egipte?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7.6. Fes un dibuix relacionat amb l’Antic Egipte: un sarcòfag, una tomba,
un déu, un paisatge, el teu nom amb alfabet egipci...   
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8. L’ANTIGA GRÈCIA

8.1. Situa sobre el mapa mut de Grècia els topònims següents: 
Mediterrà,  Egeu,  Jònic,  Atenes,  Corint,  Cnossos,  Delos,  Esparta,  Micenes,  Milet,
Pilos, Parnàs, Olímpia, Tebes, Troia.

8.2. Fes la descripció del paisatge de la Península Balcànica. Explica quins
recursos se’n podien obtenir d’aquest territori i en conseqüència en què es
va basar l’economia d’aquests temps.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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8.3. Observa la fotografia del Partenó d’Atenes i fes les activitats que hi ha
a continuació:

a) A quin ordre o estil arquitectònic pertany aquest temple: dòric, jònic o corinti?
Justifica la resposta.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

b)  Assenyala  sobre  la  fotografia  les  diferents  parts  del  temple:  arquitrau,
basament, frontó, columnes, cornisa, entaulament, fris.
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9. L’ANTIGA ROMA

9.1. Explica on és l’origen de l’antiga Roma. Dibuixa o busca a la xarxa i 
enganxa un mapa de la península Itàlica i fes-hi un senyal.

 

9.2.Respon  aquestes  preguntes  sobre  l’economia  i  la  vida  a  l’antiga
Roma:

a) Per què diem que l’economia romana era esclavista?

______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

b) Qui fou Espàrtac?

__________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

c) Qui tenia la condició d’esclau?

__________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

d) Es podia deixar de ser esclau? Com?

__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________
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e) Quina importància tenia l’agricultura en l’economia romana?

__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

f) Què era el fòrum?

__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

g) De quina manera van resoldre els romans el problema de l’abastament d’aigua?

__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

h) Quines diferències hi havia entre les insulae i les domus?

___________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

9.3. Escriu el nom dels elements de l’equipament d’aquest legionari romà.
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9.4. Marca sobre el mapa la màxima extensió de l’imperi romà al S. II dC, i situa:
Hispània, la Gàl·lia, la Magna Grècia, Egipte, Mauritània, Mesopotàmia. Fes un
punt a les ciutats i escriu-hi també el nom: Tàrraco, Londinium i Massalia. 

9.5. Explica en què es basava l’economia de l’antiga Roma.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________

9.6. Escriu les següents característiques de la societat del moment on
correspongui: 

 Famílies més antigues de Roma.
 Sotmesos políticament als patricis.
 Grans terratinents i propietaris de grans ramats.
 Petits pagesos, comerciant i artesans.
 Grup social tancat i petit.
 Grup social nombrós i en creixement constant.
 Gran poder econòmic, polític i religiós.
 Nouvinguts i poblacions veïnes.
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PATRICIS PLEBEUS

 

9.7. Dibuixa  alguna  construcció  de  la  Roma  antiga:  aqüeducte,
amfiteatre, temple, circ, arc de triomf..., també pots fer un mosaic.

9.8.  Quan van arribar els romans a la península Ibèrica?_________________

En què va consistir la romanització?___________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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9.8. Sobre la imatge de Tàrraco, escriu-hi els noms dels elements que
reconeguis i escriu a sota quina funció tenien. 

Per a fer aquest treball s’ha fet servir material de l’  editorial Barcanova 

de l’assignatura de Ciències Socials de 1r d’ESO.
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