Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INS Marianao
CIÈNCIES SOCIALS
DEURES D’ESTIU 1R ESO
SETEMBRE 2018
Sistema d’avaluació al setembre. Recuperació del curs.



Examen escrit dels temes: 60%
Dossier o activitats: 40%. Entrega el mateix dia de l’examen.

Instruccions
Heu d’utilitzar el llibre del curs per fer les activitats i l’ atles per completar els mapes.
Els mapes muts els podeu descarregar d’internet.
Activitats
Tema 1. La Terra






1. El sistema solar. Pàg. 15“CLAUS PER ESTUDIAR”
2. Un planeta en moviment. Pàg.17 “CLAUS PER ESTUDIAR”
4. Les coordenades geogràfiques: Dibuixa un globus terraqui i localitza
l’Equador, el Meridià de Greenwich, Tròpic de Càncer, Tròpic de Capricorn,
Cercles Polars Àrtic i Antàrtic.
Explica què són els fusos horaris i per a què serveixen.

Tema 3.Les aigües


Les aigües continentals. Les aigües marines. Pàg.64 Dibuixa i completa
l’esquema “Les aigües a la Terra”.

Tema 4. Els climes/ Tema 5. Els paisatges


Fer un quadre amb les característiques del climes i els paisatges del món.

Tema 6. Atles dels continents


Localitzar i escriure als mapes muts d’Àfrica, Àsia, Europa, Amèrica, Oceania,
Antàrtida, Espanya i Catalunya les principals unitats de relleu (rius, serralades,
planes, deserts...)

Tema 7. L’estudi físic d’Espanya i Catalunya.



3. Els climes i els paisatges d’Espanya: fer el mapa de climes de la pàg.146
6.El clima de Catalunya: fer el mapa de climes de la pàg.153
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Tema 8. Prehistòria



Etapes de la Prehistòria: fer l’eix cronològic de la pàg.166
Paleolític/Neolític/Edat dels Metalls: fer un quadre comparatiu de les principals
característiques (habitatges- roba- com aconseguien els aliments-sedentarisnòmades- eines- armes- materials...)

Tema 9. Les civilitzacions fluvials



6.Els grups socials a Egipte. Fer la piràmide social.
7.La vida després de la mort. Pàg.208

Tema 10. La civilització grega


6.La societat i l’economia gregues. Pàg.230 “CLAUS PER ESTUDIAR”

Tema 11. La civilització romana


Fer l’esquema- resum de la pàg.272. Dibuixar l’esquema “Tipus de tombes
egípcies”

Tema 12. La Península i el territori de Catalunya en l’antiguitat



3.Empúries: fer el resum de la pàg.286
5.Hispània, província romana: fer els exercicis de la pàg.291 “CLAUS PER
ESTUDIAR”
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