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CIÈNCIES SOCIALS DEURES D’ESTIU 2n ESO 

SETEMBRE 2018 

INSTRUCCIONS 

1. L’alumne de 2n de l’ESO que no hagi superat el curs haurà de presentar-se a la prova de 
suficiència de setembre del 2018. 

2. Aquest alumnat també haurà de presentar obligatòriament un dossier d’activitats de reforç. 

3. El llibre de text de Santillana, l’atles i la llibreta d’activitats realitzada durant el curs són 
l’únic material que necessita l’alumne per fer les activitats d’estiu proposades i per la 
preparació de la prova de suficiència. 

CONTINGUTS MÍNIMS DEL CURS 

1- L’inici de l’Edat Mitjana, el feudalisme i l’art romànic. 
2- El ressorgiment de les ciutats: l’època del gòtic. 
3- Els territoris hispànics en l’Edat Mitjana. 
4- L’Edat Mitjana a Catalunya. 
5- El Començament de l’Edat Moderna. 
6- Els segles XVI, XVII I XVIII: apogeu i decadència de l’Imperi Hispànic. 
7- Els segles XVI, XVII I XVIII a Catalunya. 
8- La població i la vida en societat. 
9- Cap a un món de ciutats. 

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ SETEMBRE 2018 

 Examen temes: 60% 
 Dossier d’activitats : 40% 

El mateix dia de l’examen s’ha de lliurar al professor/a el dossier de les activitats. 

ACTIVITATS 

El dossier d’estiu haurà de contenir les següents activitats: 

Temes 1 i 2: 

- Interpreta el mapa de la pàg. 15 
- Interpreta el mapa i les imatges de la pàg. 18 
- “Claus per estudiar” de la pàg. 23 
- Interpreta la imatge pàg. 24 
- “saber-ne més” de la pàg. 35 
- Activitats finals 13 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 pàg. 50-51 

Tema 3: 

- Activitats finals 19 – 20 – 25 pàg. 72-73 
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Temes 4 i 5: 

- Interpreta el dibuix pàg.83 
- Descobreix pàg. 92-93 
- Compromesos pàg. 113 (copiar) 

Tema 6: 

- Interpreta el mapa pàg. 121 
- Interpreta l’organigrama: Les institucions catalanes en la Baixa Edat Mitjana, pàg. 130 
- Activitats finals 21 – 22 pàg. 141 

Tema 7: 

- Amb l’ajuda de l’atles, fer mapes polítics de Catalunya, Espanya i Europa. 

Tema 8: 

- Interpreta els gràfics pàg. 177 
- “Claus per estudiar” pag. 181 
- “Claus per estudiar” pag. 187 

Tema 9: 

- Interpreta els gràfics de la pag. 196 
- Interpreta els gràfics de la pag. 200 
- Interpreta els gràfics de la pag. 203 

Tem 10: 

- “Claus per estudiar” pag. 226 
- Interpreta el mapa pag. 231 
- Interpreta el mapa pag. 233 

Temes 11 i 12: 

- Interpreta els gràfics pag. 274 
- Descobreix pag. 290 


