
DOSSIER GEOGRAFIA I HISTÒRIA 2n ESO

Nom i llinatges ……….................……………… Grup: …... Data: …………………….

1r TRIMESTRE

UNITAT 1. L’inici de l’edat mitjana.

1. Defineix els següents conceptes. Tria 4 conceptes.

- Feudalisme:

- Pacte de vassallatge: 

- Bàrbars:

- Germànics:

- Califa:

2. Respon a les següents preguntes: 

a. Quins segles compren l’edat mitjana?

b. Què va passar a l’any 476? Explica amb detall 
l’après.

c. Què representa el següent mapa? 

d. Per què està dividit en dues parts?

3. Comenta el següent mapa: 

a. Quin tipus de mapa és i quins territoris representa?

b. De què tracta el mapa (tema)?

c. Quin poble va dominar la península Ibèrica al segle 
VI? 

d. On van establir la capital del seu regne?

e. D’on venia aquest poble? 

f. Per què es va establir a la península?

g. Quan es va acabar aquest regne? Per què?



UNITAT 2. El feudalisme.

4. Representa en una piràmide la societat estamental. 

a) Quina diferència hi ha entre els grups de població 1, 2 i 3, i entre els 4 i 5?

b) Enumera dos funcions que tenia cadascun dels grups de població presents a la piràmide.

- Grup 1:

- Grup 2:

- Grup 3:

- Grup 4 i 5:

5. Respon a les següents preguntes sobre l’islam. 

a. Completa el següent text:

L’islam és ......................................... que va aparèixer al segle ............ El profeta que la va crear-la s’anomenava 

................ L’islam professa la creença en un .............., anomenat ..................... Tot el seu sistema de creences i 

obligacions es troba recollit en el seu llibre sagrat, ...................

b. Què són els emirats?



6. Completa la taula de diferències entre la societat estamental i la societat de classes. 

Societat estamental Societat de classes

És un ……………….……….. propi del 
………………..……...

És un ……………….……….. propi del 
………………..……...

Està organitzada en base a …………………. 
als que s’accedia per ……………………..

Està organitzada en base a 
…………………….. a les que accedia per 
…………………….

Es manifesta una gran 
……………………………….

Es manifesta una gran …………………….., 
però hi ha ……………………..

És una societat …………………….., ja que, no 
existeix la possibilitat de ……………………...

És una societat …………………….. que 
permet ……………………….

UNITAT 3. El desenvolupament de les ciutats a l’edat mitjana.

Activitat 1. Visualitzem el vídeo i llegim la pàgina 76 i responem a les preguntes.
https://www.youtube.com/watch?v=caTARb-alXo

1. Com es protegien les ciutats medievals?

2. Quins edificis havia a les ciutats medievals?

3. Des d’on es governava la ciutat medieval?

4. Quins llocs estaven destinats a l’ensenyament?

5. On té lloc el comerç?

6. Com era l’arquitectura de la ciutat medieval, en quines zones es dividia? I com eren els seus carrers?

7. Com eren les condicions de vida a la societat medieval?

Activitat 2. Comprensió lectora.



La ciutat musulmana (s VIII-XIII)

[...] Amb la definitiva ocupació per part dels musulmans de les Pitiüses (902) es produí una ràpida i important 

recuperació de la vida urbana. La ciutat, Mâdina Yâbisa, es va refer seguint els models de les ciutats islàmiques. 

[...] L’ocupació definitiva per part dels musulmans degué comportar canvis profunds en l’estructura urbana de la ciutat 

i la recuperació del seu paper com a centre de tot el territori de les illes d’Eivissa i Formentera. 

Aquesta ciutat musulmana, que tenia el seu nucli de poder situat a la part més alta del nucli urbà, devia estar 

dividida en dues parts: l’alcassaba (o Castell ) i l’almudaina, barri fortificat on devien residir les classes dominants 

(militars i comercials); d’aquesta darrera es conserva encara una part de l’estructura defensiva. Molt prop, a la zona on 

actualment hi ha la catedral, devia estar situada la mesquita principal de la ciutat. En aquest mateix sector devien estar 

el mercat principal de la ciutat i altres serveis, com els banys. La resta de la ciutat devia estar distribuïda en diferents 

barris (o ravals) [...]. A l’interior hi devia haver un entramat irregular de carrers i carrerons, format pels espais 

lliures que quedaven entre els diversos habitatges, que es construïen sense una planificació prèvia, tret de situar els 

edificis més destacats en el punt més alt i més protegit. [...] Tot el nucli urbà estava envoltat per unes murades per 

defensar-se dels atacs de l’exterior. Ja fora del recinte emmuradat, i prop del mar, devien estar les instal·lacions de les 

diferents activitats relacionades amb el port: magatzems, drassanes... 

Pel que fa a la composició de la societat urbana de l’època, es pot suposar que les classes dominants devien residir a 

l’almudaina, mentre que a la resta del nucli hi havia comerciants, artesans, mariners i pagesos, especialment els 

que tenien les seues terres properes. Com sempre, és molt arriscat fer càlculs del nombre d’habitants que podia tenir la 

ciutat, si bé es pot pensar que devia estar al voltant dels 2.000 o 2.500, xifra molt inferior a la dels moments de màxim 

esplendor de la ciutat púnica.

1. L’ocupació dels musulmans va generar grans canvis a l’estructura urbana de la ciutat d’Eivissa? Respon i 

subratlla al text on has trobat la informació.

2. Com estava dividit el nucli urbà? 

3. Enumera quines són les diferents parts i espais que constituïen la ciutat?

4. Què hi havia fora de les murades?

5. Com es composava la societat d’aquell moment?



La ciutat medieval cristiana (s XIII-XV) 

La conquista catalana, l’any 1235 (Eivissa. Història. Corona 

d’Aragó ), no degué comportar, en un principi, canvis profunds pel 

que fa a l’estructura urbana i probablement s’aprofitaren totes les 

antigues de la ciutat musulmana. El creixement del nucli urbà 

cristià degué ser lent, al llarg de l’edat mitjana: a mitjan segle XV 

es té una primera aproximació del nombre d’habitants, que es 

podria situar al voltant dels 1.000 o 1.250. De l’estructura urbana 

també es tenen poques informacions: referències a la necessitat de 

constants reparacions del sistema defensiu i poca cosa més. 

Els pocs canvis que es feren afectaren, entre altres aspectes, la conversió 

provisional de l’antiga mesquita principal de la ciutat musulmana en església 

parroquial. El canvi urbà més important d’aquells segles fou la delimitació de 

l’espai de l’actual plaça de la Catedral, que era el centre de la vida oficial de la 

ciutat. Als seus voltants s’establiren els diferents poders de la ciutat: poder 

militar (al castell), poder religiós (l’església de Santa Maria) i poder polític 

(amb la Universitat). Al mateix indret sembla que s’hi degué ubicar l’anomenada llotja nova, o mercat. 

Dins la primera meitat del segle XIV es començà a construir el nou temple parroquial de Santa Maria (actual 

Catedral d’Eivissa ), d’estil gòtic tardà. De l’estructura original, se’n conserva l’absis. 

També a l’edat mitjana s’aixecaren les capelles de diferents gremis, com la del Salvador (del gremi de mariners) o la 

de l’Esperança (del gremi de teixidors) i altres edificis, com el primer hospital cristià, conegut posteriorment amb el 

nom de l’Hospitalet. Sembla clara l’existència d’una sèrie de barris extramurs. El primer de tots degué ser la 

drassana, situada prop d’on es construí a partir de 1905 el monument als corsaris. [...]

Un altre barri extramurs, [...] situat al puig de Santa Llúcia. Allí es degué crear un nou nucli, amb la finalitat d’anar 

recollint gran part de la nova població, que majoritàriament devia procedir del camp i que es dirigia a la ciutat per 

fugir de la cada vegada major inseguretat. [...] 

Amb tots aquestos nuclis es comença a formar el barri de la Marina. 

[...]

L’estructura social es pot explicar a partir de la distribució de càrrecs a la Universitat [...] Dos d’ells eren 

majoritàriament urbans: la mà major, classe dominant formada per cavallers i les persones més destacades de la 

societat, i la mà mitjana, on hi havia mercaders, artesans i mariners. A més d’aquestos dos grups s’ha de suposar que 

n’existien altres, com criats, pagesos... 

1. Va canviar molt l’estructura urbana després de la conquesta catalana?

2. Enumera quins varen ser els canvis més destacats de l’estructura urbana?

1)

2)



3. Enumera quines són les diferents parts i espais que constituïen la ciutat?

1)

2) 

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

4. Quins són els barris que es trobaven fora dels murs?

5. Com era l’estructura social a la ciutat?

2n TRIMESTRE

UNITAT 4. Al-Àndalus.

1. Comenta el següent mapa: 

a. Què representa el mapa? Quin tipus de mapa és?

b. Com s’anomena el territori que apareix representat?

c. Quina era la seva capital?

d. Qui vivia abans al territori?

e. El poble que es situa al nord de la península ibèrica quin és?

f. Que passarà més endavant després amb aquest poble situat al nord?



2. Relaciona les dates amb els esdeveniments històrics i després completa l’eix cronològic: 

750

711

1212

756

1492

1031

929

- Batalla de Guadalete

- Batalla de las Navas de Tolosa

- El Califat abbàssida destrona el Califat Omeia

- Té lloc l’emirat independent de Còrdova

- Abd al-Rahman III crea el Califat independent

- Caiguda del regne nassarita per part dels Reis Catòlics

- Divisió al-Àndalus en taifes

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................

3. Elabora un petit text utilitzant els conceptes següents: 

al-Àndalus emirat visigots Toledo Còrdova

UNITAT  5. Els regnes cristians.

4. Mira el mapa i respon a les següents preguntes. 

a. Quin tipus de mapa és? I quins territoris 
apareixen representats?

b. Com comença i amb quin esdeveniment comença 
la conquesta cristiana de la península ibèrica?

c. Com s’anomenava el regne anterior a l’aparició 
del regne de Lleó?

d. De quines diferents maneres es va anar organitzant Castella a mesura que van anar passant els anys?



e. Qui va ser Ferran I? I Ferran III?

f. Menciona quins territoris es troben a la zona pirenaica.

5. Contesta a les següents preguntes: 

a. Quin és el nom que rep el procés d’expansió dels cristians cap al sud de la península Ibèrica? Digues per 
què s’anomena així.

b. Aquest procés es distingeix en tres fases, relaciona el mapa amb cadascuna de les etapes:

1) L’avenç fins al Duero (segles IX - X).
2) La conquesta de la Vall del Guadalquivir, el llevant i les Balears. És aquí quan a 1212 va tenir lloc 

la batalla de Las Navas de Tolosa
3) La conquesta de la Vall del Tajo i de l’Ebre. (Després de la dissolució del califat de Còrdova el 

1031)

6.  Completa l’eix cronològic que representa la formació de la Corona de Castella. Situa les etapes 
històriques i les dates indicades. 

7. Completa el següent text relacionat amb la Corona catalanoaragonesa: 

La zona pirinenca pertanyia a l’Imperi ............................. i formava part de la ................................. Aquest 

territori es va dividir en tres territoris diferenciats: ................................, ............................ i 

..................................



3r TRIMESTRE

UNITAT 6. L’Edat Moderna.

1. Llegeix el text i respon a les preguntes. 

L’Edat Moderna és l’etapa històrica que transcorre entre els anys 1453 o 1492 i el 1789 (Revolució francesa). 

Aquest període es caracteritza per un progrés cultural, per una sèrie de descobriments i la creació de nous 

Estats, i un desenvolupament econòmic a nivell mundial, entre d’altres característiques. 

El motiu que va donar lloc a l’expansió del comerç a nivell mundial varen ser els descobriments geogràfics. 

Aquesta expansió territorial que hem mencionat no hauria estat possible sense els grans navegats de l’època i 

les millores en les tècniques de navegació. 

1.1.  En quin segle inicia i en quin segle acaba l’edat moderna?

1.2.  Menciona dos esdeveniments importants que tenen lloc a l’edat moderna i que hem vist durant el tema.

1.3.  Quines varen ser les causes de l’expansió del comerç segons el text?

1.4.  Quines varen ser les causes de l’expansió territorial a l’edat moderna segons el text?

1.5.  Menciona a tres grans navegants de l’època.

1.6.  Quins continents coneixien i van conèixer durant l’edat moderna els europeus.

2. Completa el següent text sobre el que va originar les expansions territorials Portugueses. Vigila que hi 

ha més conceptes dels que necessites. 

italians espanyols comerç x2 factories 
costaneres

seda americà

naus musulmans comanodarie

s

asiàtic territori espècies

Portugal volia trobar una ruta cap a la Índia diferent de la que empraven els ..................................... i 
........................................, que evités les rutes comuns que es coneixien fins al moment. Pensaven que així es 
podien apropiar del .................................. de les .............................. i la ............................
Amb aquest canvi de trajectòria varen fer tota una sèrie de descobriments arreu del continent 
............................... Així és com els portuguesos varen crear tot in imperi marítim, defensat per 
.................................... que servien per proveir les ................................ i assegurar el control del 
....................................

3. Que va ser el Tractat de Tordesillas? Qui estava implicat? 



4. Comentem el següent mapa i responguem a les preguntes. 

4.1.  Qui arriba per primera vegada al 

continent americà?

4.2.  Quina va ser la motivació d’aquest 

navegant que va arribar a Amèrica per 

iniciar aquest viatge?

4.3.  Què representa la fletxa discontínua? Descriu detalladament aquest viatge deixant clar què varen aconseguir.

5. L’Amèrica precolombina i la conquesta d’Amèrica: 

5.1.  Quines són les tres civilitzacions precolombines principals que es coneixen amb  l’arribada a Amèrica?

5.2.  Digues dues similituds i alguna diferència entre aquestes civilitzacions i les que havíem estudiat fins ara.

6. Observa el mapa i respon a les preguntes: 

6.1.  Què són les Lleis Índies i perquè es creen?

6.2.  Què són les Lleis Noves i de què es van encarregar, què varen fer?

UNITAT 7.  Noves maneres de pensar: Renaixement i Reforma

Activitat 1. 

Humanisme i Renaixement

https://www.youtube.com/watch?v=JdvANpqZ3Wk

El renaixement: 



https://www.youtube.com/watch?v=1z4ey9QcI1k 

Característiques del Renaixement:

https://www.youtube.com/watch?v=l2bcw5dwKcM

 Expansió del Renaixement: 

https://www.youtube.com/watch?v=0R5nKMifhlA 

1. Què és l’humanisme? Digues quines són les seves característiques.

2. Com es va difondre l’humanisme?

3. Què és el Renaixement?

4. Quin és l’interès principal del Renaixement?

5. Quines són les etapes del Renaixement?

6. Menciona les característiques principals del Renaixement.

Activitat 2.

Reforma:

https://www.youtube.com/watch?v=uzI7VdyrCiE

Contrareforma:

https://www.youtube.com/watch?v=V3cV0WVLbdc

1. Qui va impulsar la Reforma?

2. Què va ser la Reforma?

3. A què s’oposava el protestantisme del catolicisme?

4. Què va ser la Contrareforma? Quin era el seu objectiu?

5. Què és la Inquisició?

6. Qui eren els defensors del catolicisme, els impulsors de la Reforma o els de la Contrareforma?



7. Quin corrent religiós rebutjava el papa com autoritat?

8. Menciona alguna cosa que et sembli injusta del que hem vist.

UNITAT  8. L’imperi espanyol.

1. Defineix els 4 conceptes següents: 

Imperi:

Inquisició:

Unió Dinàstica:

Moriscos:     

 

1. Observa el mapa i contesta a les preguntes : 

Aquest mapa representa els territoris controlats per en Felip II:

a. Com divideix en Carles V el seu imperi entre els seus fills en Felip i en Ferran? 

b. Podries dir 3 enemics exteriors d’en Felip II ? 



c. L’any 1568 els moriscos es van rebel·lar en la ciutat de Granada. Per què es va produir aquesta 

rebel·lió?

1. Emplena la taula amb els esdeveniments següents segons qui governava (2p). 

1.Expulsió dels Jueus (1492)/ 2.Pau d’Augsburg (1555)/     3.Construcció de les murades d’Eivissa/  4.Rebel·lió 

d’Aragó (1591)/ 5.Creació de la Inquisició/ 6.Creació de la Santa Germandat/ 7.Unió Dinàstica/ 8.Guerra contra els 

prínceps alemanys/ 9.Batalla de Lepant (1571)/ 10.Revolta de les Comunitats (1520)

Reis Catòlics Carles V Felip II

1. Què van fer els Reis Catòlics per unificar la península Ibèrica? 

-

-

-

1. Completa. Com era l’organització social a l’Època Moderna? (2p)



1. Completa el text amb els següents conceptes. Fixa’t bé perquè en sobren 3 .

1.Emperador/ 2.Castella/ 3.Carles V/ 4.Català/ 5.Revolta de les Comunitats/ 6.Castellà/ 7.Revolta dels moriscos / 

8.Pirates/ 9.Anglès/ 10.Felip II/ 11. Flandes

Quan el nou monarca, en ....................................., va arribar en vaixell a la península Ibèrica, la població de la zona el 

va confondre amb  ........................................ i el van atacar. Quan els camperols es van adonar de qui era, van parar els 

seus atacs, però van veure que el rei no parlava ni ..................................  ni .............................., el que va generar 

alguns problemes inicials de comunicació. 

Poc a poc va situar en el govern als seus amics vinguts des de ............................... i va decidir pagar el seu títol 

d’.................................... amb doblers procedents de  ................................ . Els habitants que van veure que el monarca 

no es preocupava per ells van aixecar-se contra ell en la .................................... .

1. Quines són les característiques de la Monarquia Autoritària?

UNITAT  9. L’Europa del Barroc.

1. Tria 4 conceptes i defineix-los. 

Bill of rights:

Pau de Westfàlia:

Parlament:

Demografia:

Duc de Lerma:

Hegemonia:



2. Redacta un text explicant què passava a Europa al segle XVII utilitzant els següents conceptes o 

paraules derivades d’aquests conceptes: 

social camp econòmica demogràfica epidèmies

ciutats impostos crisi guerres empobriment

3. Apropant-nos a la monarquia espanyola del segle XVII respon a les següents preguntes: 

3.1.  Menciona els noms dels monarques que van governar durant aquells segles.

3.2.  Governaven en primera persona? Explica com o qui encapçalava el govern utilitzant conceptes clau.

4. Fent referència a la fi de l’hegemonia espanyola respon a les següents preguntes. 

4.1.  Quin conflicte bèl·lic resulta amb la fi de l’hegemonia espanyola? 

4.2. Menciona els bàndols principals implicats en aquest conflicte. 

4.3.  Explica les causes i les conseqüències d’aquest conflicte. 

5. Relaciona les següents formes de govern amb un dels territoris que hem vist. 

República parlamentària Dictadura Monarquia absoluta

França Províncies Unides Anglaterra

5.1. Quina diferència hi ha entre la república parlamentària i la monarquia absoluta? 



5.2.  Com distingim una dictadura d’una monarquia absoluta? 

6. Durant el tema hem centrat la nostra atenció en 4 territoris: Espanya, França, Províncies Unides i 

Anglaterra. De cadascun explica quelcom que hagis après durant el tema. 

Espanya

França

Províncies Unides

Anglaterra


