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1 - Observa atentament el mapa i contesta a la següent pregunta. Si són les 15
hores (3 hores pm) a Barcelona, quina hora és a 0DGULG(O&DLUH7RNLR
0q[LF')L1RYD <RUN? Especifica si l’hora que indiques és abans del migdia
(am) o després del migdia (pm).

Madrid __________

El Caire __________

Mèxic D.F. __________

Tokio __________

Nova York __________
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2 – Sabem que una península és una porció o fragment de terra que penetra
dins un mar o llac i que està unida per un dels seus extrems al continent. En el
mapa que tens a sota, assenyala amb un cercle les següents penínsules
europees i posa el nom corresponent:
3,%Ê5,&$3,7¬/,&$3(6&$1',1$9$3%$/&¬1,&$



3 – Col·loca els següents conceptes amb la seva correcta definició. Has de
tenir en compte que et sobrarà un concepte.
(0,*5$&,216±0,*5$&,216±7$;$'(1$7$/,7$7±
&5(,;(0(171$785$/,00,*5$&,216±7$;$'(0257$/,7$7
Desplaçament de la població d’un territori a un
altre.
Sortida de la població d’un territori amb
destinació a un altre.
Arribada de la població a un territori.
És la diferència que hi ha entre el nombre de
naixements i el de defuncions.
És el resultat de dividir el nombre de
naixements en un any entre la població total.
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4 – Col·loca a sota de cada imatge el nom de la civilització antiga a la que
pertanyen: (JtSFLD*UHJDR5RPDQD

BBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBB

5- A continuació tens un text que parla de la unió entre Catalunya i Aragó.
Omple els buits del text amb les paraules següents, tenint en compte que et
sobrarà una.
5$021%(5(1*8(5,9±&21)('(5$7±&2521$'¶$5$*Ï±
5$0,5,,(/021-2±021$5&$±&$7$/81<$129$
³/DBBBBBBBBBBBBBBBBYDQpL[HUGHOSDFWHSROtWLFHQWUHBBBBBBBBBBBBBBBB
FRPWHGH%DUFHORQD  LHOUHLG¶$UDJyBBBBBBBBBBBBBBBB  
(OHOFRPWHFDWDOjV¶HVSRVjDPEODILOODGHOUHLDUDJRQqV3HURQHOODG¶XQ
DQ\LPLJG¶HGDWLHOFDVDPHQWVHFHOHEUjHOTXDQHOODWHQLDO¶HGDWOHJDO
UHTXHULGD
$PEODFRURQDG¶$UDJyYDQpL[HUXQHVWDWBBBBBBBBBBBBBBBBHQTXHFDGD
WHUULWRULFRQVHUYDYDOHVVHYHVLQVWLWXFLRQVOHVVHYHVOOHLVLODVHYDOOHQJXD
/¶~QLFTXHWHQLHQHQFRP~WRWVGRVUHJQHVHUDHOBBBBBBBBBBBBBBBB´
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6 – En el següent esquema està representat el sistema polític de l’estat
espanyol. Omple els sis quadres buits amb les institucions que corresponen i
que t’indiquem a continuació. Has de tenir en compte que en la llista hi ha una
de més.
3RGHU-XGLFLDO±&RQJUpVGHOV'LSXWDWV±3RGHU/HJLVODWLX±
&RUWV*HQHUDOV7ULEXQDO6XSUHP7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO±
3RGHU([HFXWLX
6,67(0$32/Ë7,&(63$1<2/

CAP D’ESTAT
REI

CONSTITUCIÓ

Poder
BBBBBBBBBBBBB

___________

GOVERNS
AUTONÒMICS

GOVERN
CENTRAL

Poder
_____________
_____________

PARLAMENTS
AUTONÒMICS

Poder
BBBBBBBBBBBBB

___________

_______

________
__

SENAT

_________
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7 – Identifica els següents textos amb els fets històrics a què es refereixen. Has
de tenir en compte que hi ha un nom de més. Posa la solució al final de cada
text, en el subratllat.
/$75$16,&,Ï(63$1<2/$±/$*8(55$081',$/±
*8(55$&,9,/(63$1<2/$±/$*8(55$081',$/±
5(92/8&,Ï5866$
”Procés revolucionari que posà fi a l’autocràcia dels tsars i dugué a la
instauració d’un règim socialista. Cal distingir-hi dues fases: la primera,
coneguda com a 5HYROXFLyGHIHEUHU, forçà l’abdicació de Nicolau II; la segona,
anomenada 5HYROXFLyG¶2FWXEUH, donà el poder al partit bolxevic.”
__________________________

“Procés polític que va significar el canvi del règim autoritari vigent al d’un de
democràtic i que va implicar el pacte entre les diferents opcions i sensibilitats
polítiques i el suport dels poders fàctics. Va suposar el desmantellament de la
dictadura franquista per donar pas a una democràcia constitucional
fonamentada en els partits polítics i amb el rei com a cap d'
estat.”
__________________________

“Va començar el 18 de juliol de 1936 i va acabar l'
1 d'
abril de 1939. Les
tensions acumulades durant anys, bipolaritzades en les forces de dreta i
d'
esquerra, van esclatar violentament pel juliol de 1936. El cop d'
estat
orquestrat des de la dreta, va donar lloc a una guerra sagnant d'
àmplies
conseqüències.”
__________________________

“Va començar l'
1 de setembre de 1939, amb la invasió alemanya a Polònia, i va
acabar el 2 de setembre de 1945, amb la rendició del Japó. Entremig, sis anys
de dura guerra, més que qualsevol altra, la més sagnant de la història de la
humanitat.”
__________________________
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