TASQUES D’ESTIU 2017

Ciències Socials
1r Curs d’ESO

Les activitats s’han de presentar fetes a mà (s’ha de copiar l’enunciat i redactar les
respostes de forma completa) i en un dossier:
1.- Quins són els principals homínids dels procés d’evolució? Descriu-ne les principals característiques.
2.- Què és el paleolític? Quines eren les formes de vida dels éssers humans en aquella època?
3.- Quins canvis es van produir durant el neolític?
4.- Quines conseqüències es van derivar de l’aparició de la metal·lúrgia a partir del 5000 aC?
5.- Defineix:
Ciutat-Estat

Codi d’Hammurabi

Pintura rupestre

Sedentarisme

Escriptura jeroglífica

Escriba

Arqueologia

Menhir

Escriptura cuneïforme

Zigurat

Nomadisme

Art moble

6.- En quines zones i en quina època van sorgir les primeres civilitzacions urbanes?
7.- Quines activitats van propiciar el sorgiment de l’escriptura? Què va comportar la seva invenció?
8.- Quines eren les característiques de la religió egípcia? Què era la vida d’ultratomba?
9.- Busca informació sobre 4 obres artístiques egípcies o mesopotàmiques. De cadascuna d’elles fes
una petita fitxa (data, lloc, característiques, material, finalitat) i afegeix una imatge
10.-Quins grups socials hi havia a la Grècia clàssica? Tenien tots els mateixos drets i deures?
11.- Quin imperi va conquerir Alexandre el Gran? Què van ser els regnes hel·lenístics?
12.- Defineix:
Hél·lade

Metròpolis

Oligarquia

Polis
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Acròpolis

Metec

Democràcia

Falange

Hel·lenisme

Hoplita

13.- Identifica personatges i llocs:
Homer

Mont Olimp

Filip de Macedònia

Alexandre el Gran

Soló

Olímpia

Pèricles

Empúries

14.- Busca informació sobre 4 obres artístiques greges. De cadascuna d’elles fes una petita fitxa
(data i lloc, característiques, materials, finalitat...) i afegeix una imatge.
15.- Què nom rep el paral·lel 0º? En quins dos hemisferis es divideix el planeta terra ? Com
s’anomena el meridià 0º a partir del qual s’ordena els restants?
16.- Com es llegeix un mapa temàtic? fes els exercicis 1,2,3,4,5 i 6 de la página 11 del teu llibre de
text
17.- Per mitja d’un mapamundi, busca i escriu a quina ciutat correspon cada una d’aquestes
ubicacions:
40ºN 80ºO

60ºN 30ºE

30ºS 50ºO

0º 11ºE

18.- En quants fusos horaris esta dividida la terra ? Quina hora és a Nova York i Tòquio si vols
trucar per telèfon a la teva família a les 8h de Barcelona
19.- A un mapa de Europa físic, situa els següents elements geogràfics
Mars: Mar Bàltic , Mar Negre ,Mar Jònic , Mar Caspi i Mar Cantàbric.
Penínsules: P. Balcànica , P. Escandinava , P. Jutlàndia, P. Crimea i P Ibèrica.
Serralades: Alps, Apenins, Caucas , Balcans i Pirineu.
Rius: Vístula, Loira , Rin , Volga, Danubi i Tajo.
20.- Què és la pressió atmosfèrica ? Com es mesura ? En quines unitats ?
21.-Què són les isòbares? Quina utilitat tenen? com s’anomenen les altes pressions ? Quin nom
reben les baixes pressions ?
22.- Quins factors expliquen la variació de la temperatura d’un lloc.
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23.- Completa la següent taula sobre els climes de la terra :
Zones de climes
càlids

Zones de climes
temperats

Zones climes
freds

Localització
Característiques
generals
Climes

24.- Explica el tipus de clima de la localitat on hagis passat les vacances. Explica com són les
temperatures i les precipitacions durant les quatre estacions de l’any.
25. Amb les dades de les temperatures i de les precipitacions recollides en la taula construeix un
climograma. Quin clima representa ? Per què?

Es qualificarà:
- La resolució de les activitats.
- Correcció formal: Portada, índex i pàgines numerades
Els exàmens de setembre es basaran en el contingut de les activitats.
Criteris d’avaluació: l’examen suposarà un 50% de la nota i les activitats correctament
presentades un 50%

ACTIVITAT DE CONSOLIDACIÓ (Voluntària)
Lectura d’un llibre del qual hauran de presentar una fitxa amb les dades del llibre, la
sinopsi i la valoració personal. S’ha de presentar fet a mà
L’activitat es tindrà en compte com a primer treball del curs 2016-2017
E. Calderón: Continúan los crímenes en Roma, Anaya
A. Schacht: El oro del gladiador, Anaya
J.M.Auel: El clan de l’ós de les cavernes
V.M.Manfredi: Alexandros. El fill del somni. Columna
V.M. Manfredi: Los idus de marzo. Grijalbo
VERGÉS, Oriol: Tossudes i Tossuts... a la Prehistòria i a l’Edat Antiga, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat.
ORDEIX, L i SANTACANA, J.: Els pobles de les valls fluvials: Egipte i Mesopotàmia,
Graó, Biblioteca de la classe.
HERNÁNDEZ, X.: Lluci Emili Patern legionari i ciutadà romà. Graó, Biblioteca de la
classe.
LA VIA AUGUSTA. Tots els secrets de la Tarraco d’August, La Magrana.
MACAULAY, D.: Nacimiento de una ciudad romana, Timun Mas
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