CIÈNCIES SOCIALS
4t ESO
Activitats per a l'alumnat que ha de recuperar l'assignatura
de Ciències Socials de 4t curs de l'ESO.

A continuació se't presenten una sèrie de documents de lectura i d'activitats que has
de llegir i respondre. Aquestes activitats les pots fer al mateix dossier un cop l'hagis imprès (no
cal imprimir el dossier en color).

Recorda que abans de fer les activitats has de llegir els texts i un cop
entès el que se t'explica, aleshores, ja podràs fer les qüestions proposades. Per tant, primer
llegeix, a continuació subratlla i, finalment, respon les preguntes.
Recorda que quan presentis el dossier la netedat, la bona presentació i
la bona lletra i contingut seran elements a tenir en compte per a la bona avaluació de l'activitat.
Tingues present, a més, que has de presentar el dossier amb una portada on consti el nom i
l'assignatura.
Un cop lliurat el dossier, se't corregirà i la nota obtinguda serà el 40% de
la nota final de l'examen de recuperació; el 60% restant serà la nota de l'examen. Tingues
present que l'examen constarà de preguntes extretes d'aquest dossier per tal que tinguis facilitat
per respondre-les correctament.

Ànims i endavant...

TEMA 1 . EL SEGLE XVIII: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
1- LLegir i resumir la Introducció d’aquest tema (Pàg.3.llibre de text)
2- Contestar a les preguntes de Què en sabem? (Pàg.3 llibre)
3-

Llegeix la página 4 del llibre i contesta les preguntes següents :

A) Què és una economía agrícola i senyorial?
B) En quins estaments estaba dividida la societat?
C) Quins eren els privilegiats?
D) I els no privilegiats?

4- Llegeix atentament la página 5 del llibre per poder contestar correctament a

les preguntes nº1 i nº2 d’aquesta mateixa página .
nº1:Has de dibuixar el mapa conceptual completant les característiques de l’Antic
Règim
nº2: Ha d’observar el mapa d’aquesta pàg.5 del llibre i contestar quin sistema polític
dominava a Europa al segle XVIII.?
.Quins eren els grans imperis i estats?

5. EN QUÈ CONSISTIA EL COMERÇ TRIANGULAR ? llegeix la informació que dona el
llibre a la página 7. Després contesta en què consistía el comerç d’esclaus, on els
recollien i quina era la seva destinació a Amèrica.

6. ELS PRIMERS SISTEMES PARLAMENTARIS : LA GRAN BRETANYA I ELS ESTATS UNITS
A) Copia la introducció d’aquest títol que està a l’inici de la pàg.8 del llibre
B) Contesta les preguntes nº1,2 i 3 de la página 9 del llibre

7. LA IL.LUSTRACIÓ : QUINES NOVES IDEES VAN PROPOSAR ELS IL.LUSTRATS
A) Contesta les preguntes nº1,2,3,4 de la pàg. 11 del llibre
B) Defineix :
- Divisió de poders:
-Constitució:
-Sobirania Nacional:

8.LA MONARQUIA BORBÒNICA A ESPANYA I CATALUNYA. Llegeix atentament les pàgines 12 i
13 del llibre. Després contesta la pregunta nº2 de la pàgina13.
9.Del mapa que tens a continuació,contesta els apartats a) b )c) i d)

TEMA 2 : L’ ÈPOCA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS. LA
REVOLUCIÓ FRANCESA.
1-Resumeix la introducció al Tema 2 (El text que està a la pàg.25 del llibre)
2-Contesta a les preguntes nº1,2,3,4 ,de la página 27 del llibre
3-Explica quins grups polítics van sorgir durant la Revolució Francesa .Consulta la
pàg.28.
4-Qui eren els sans-culottes? A quin grup pertenyia Robespierre?
5-Com van participar les dones en els esdeveniments de la revolució francesa?
6-Qui era Olimpia de Gouges? Consulta llibre pàgs 30-31
7-Com va arribar al poder Napoleó? Com va ser derrotat? Consulta les pàgs.32 i 33 del
llibre
8.Quina herència ens ha deixat la Revolució Francesa?Contesta llegint primer la pàg.34

TEMA 3 i TEMA 5. LA INDUSTRIALITZACIÓ
*Consulta de les pàgs 46 a la 63
1-Defineix la Revolució Industrial
2-Quins canvis en diversos sectors la van fer possible?
3-Qui va inventar la màquina de vapor i quan?
4-Quines són les característiques del Capitalisme?
.Defineix Liberalisme i Proteccionisme econòmic
5-Quines són les característiques de la societat de classes?
6.Cita tres característiques del marxisme i tres de l’anarquisme
*Consulta les pàgs. De la 98 a la 102 del llibre :
7-Com es va produir el naixement de la indústria textil catalana? Quins dos models de
fàbriques es van desenvolupar a Catalunya? Amb quina fons d’energia funcionava
cadascuna?
8-En quina regió d’Espanya es va consolidar més la indústria siderúrgica ?
9-Quins problemes va comportar la construcción de la xarxa ferroviària espanyola?

TEMES 6 i 7 : L’ ÈPOCA DE L’ IMPERIALISME. LA PRIMERA GUERRA
MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA

*Consultar les pàgs.122,124,126 i 127 llibre
1-Causes de l’Imperialisme :
.Conseqüències de l’Imperialisme:
.Colònies més importants de l’imperi britànic

2-LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. Pots consultar de les pàgs.140 a la 147 llibre o els
teus apunts de la llibreta
A) Quan comença i quan acaba la I Guerra Mundial? Blocs militars que es van enfrontar
B) Causes de la I Guerra Mundial
C) Fases de la Guerra
D) Conseqüències

E) Per què Alemanya va interpretar el Tractat de Versalles com una humiliació?pàg.152
llibre
3-LA REVOLUCIÓ RUSSA. Consulta les pàgs. de la 148 a la 151 llibre
A) Com era la Rússia tsarista? Com governava el Tsar?
B) Explica els fets de la revolució d’octubre de 1917
C) Qui era Lenin? Qui el va substituir en el poder?
D) Què era L’URSS ? pàg. 151

TEMA 8 i 9 : EL PERÍODE D’ENTREGUERRES . LA GUERRA CIVIL
ESPANYOLA
*Consulta les pàgs. de la 162 a la 172 llibre
1.Què entenem per “feliços anys vint”
2-Què és el Crac del 29? Què va ser la Gran Depressió?
.Com es va lluitar contra la crisi en Amèrica?
3-Què és el Feixisme? Cita algunes característiques. Com s’ho va fer Mussolini per
arribar al poder?
4-Quines són les idees fonamentals del Nazisme? Com va arribar Hitler al poder?

5-LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA . Consulta les pàgs. 198 a la 203 ,o els grapats
treballats a classe.
A) Qui o quins van fer un cop d’Estat al juliol de 1936?
B) Fes un breu resum del que va passar a la Guerra Civil tot indicant : on va triomfar el
cop d’estat i on va fracasar. Quin ajut exterior va tenir cada bàndol. Tres batalles
importants que van marcar el signe de la guerra. Com i quan va acabar.
C) Qui tipus de govern va instaurar Franco a Espanya? Fins a quin any va governar?
D) Quan va morir “El Generalisimo” Franco; quin sistema de govern es va instaurar a
Espanya?

TEMA 10 : LA SEGONA GUERRA MUNDIAL
*Consultar les pàgs. del llibre 210 a la 222. Apunts llibreta.Grapats
1-Quan comença i quan acaba la II Guerra Mundial?
2-Quines dues aliances es van formar per enfrontar-se en aquesta guerra?
3-Cita tres causes que van provocar la II Guerra mundial
4.-Quina potència va dominar el curs de la guerra fins a 1941? Per què?
5.-En què consistia la “guerra llampec”?
6.-Quin fet va ser decisiu perquè EEUU intervingués en la guerra?
-Digues alguna victòria,al Pacífic,de EEUU contra Japó
7.-Quan es produeix el “Desembarcament de Normandia” i per què és tan important?
8.-Com acaba la guerra contra el Japó?
9.-Cita tres conseqüències importants de la II Guerra Mundial
10.-Quin esdeveniment et sembla més important o més decisiu en aquesta guerra.
Per què?
11.-Què és L'ONU ?

12.Situa en la línia del temps (fris) els esdeveniments següents :
A) Fi de la primera guerra mundial

F) Pujada de Mussolini al poder

B) Revolució russa

G) Inici Guerra Civil Espanyola

C) Marxa sobre Roma

H ) Inici Segona Guerra Mundial

D) Crac del 29

I) Feliços anys vint (dins del fris) color blau

E) Pujada de Hitler al poder

J) Terribles anys trenta (dins del fris) color roig

*Les dates s’escriuen amb una fletxa amb l’esdeveniment corresponet.

1914

1920

1926

1930

1936

1942
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Identifica cada obra tot escrivint l’autor, el títol, i l’estil artístic

