
 1 

 
 
 
 

QUADERN DE RECUPERACIÓ D’ESTIU DE CIÈNCIES SOCIALS – CURS 2013-2014 
1r. d’ESO 

 
ELS ALUMNES HAURAN DE FER ESQUEMES O RESUMS DELS APARTATS QUE 
ASSENYALEM DE CADA TEMA. EL DIA DE L’EXAMEN ENTREGARAN AQUEST 
TREBALL FET A MÀ (COMPTARÀ UN 50% DE LA NOTA) I FARAN UN EXAMEN BASAT 
EN AQUESTS CONTINGUTS. 
 
 
Tema 9. La Prehistòria. 
 
1. Explica el procés d’hominització. 
 
2. Què és la Prehistòria? Quin temps abasta? Què és el Paleolític? Què és l’art rupestre. 
 
3. Quins canvis es van produir en el Neolític? 
 
Tema 10. Les primeres civilitzacions: Mesopotàmia i Egipte. 
 
1. A quines zones i a quina època sorgiren les primeres civilitzacions urbanes? Quines són? En 
què basaven la riquesa? 
 
2. Quin és el poder del faraó? Quins grups l’ajudaven a governar el país? 
 
3. Com era la religió egípcia? I els rituals funeraris? Com es deien les tombes on enterraven els 
morts? 
 
Tema 11. El món grec. 
 
1. Què va ser l’Hèl·lade? Els grecs es van organitzar en polis; pots dir què era una polis? 
 
2. La cultura de l’Hèl·lade tenia dos grans pilars. Quins? Com era la religió? I com eren els 
déus? 
 
3. Les polis gregues van passar d’un sistema polític anomenat oligarquia a una democràcia. 
Pots dir en què consisteixen aquests dos sistemes polítics? 
 
4. Mira el mapa de la pàgina 175. Pots dir quines van ser les colònies gregues a la 
Mediterrània? Què era una colònia? I una metròpoli? Per què els grecs van fundar colònies? 
 
5. Què van ser les Guerres Mèdiques? I les del Peloponès? 
 
6. Alexandre el Gran va unificar les polis gregues i després va conquerir un gran imperi (veure 
mapa de la pàgina 182). Per on s’estén aquest imperi? Quines ciutats va crear? 
 
Tema 12. L’Imperi Romà. 
 
1. El segon mil·lenni abans de Crist, quins pobles habitaven la península itàlica? 
 
2. L’any 509 a.C. roma va passar de ser governada per una monarquia a ser-ho per una 
república. Quines institucions polítiques tenia la república? Per què es diu que era una 
república oligàrquica? 
 
3. Quins dos grups socials havia a Roma? Quines característiques tenien? 
 
4. Mira el mapa de la pàgina 205. Pots dir quins territoris constitueixen l’Imperi Romà? 
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5. Roma passa de ser governada per una república a ser-ho per un imperi. En què consisteix 
aquest nou sistema polític? 
 
6. Què és la romanització? I la Pax Romana? 
 
7. Quins són els grups socials a l’època de l’imperi? 
 
8. A partir del segle III d.C. l’Imperi Romà entra en crisi. Enumera les causes d’aquesta crisi. 
 
9. Quins pobles bàrbars van penetrar a l’imperi? 
 
10. quan el cristianisme es converteix en la religió oficial de l’imperi? 
 
1. Què va fer Teodosi l’any 395? Què li va passar a l’Imperi Romà d’Occident? 
 
 
 
 

 


