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T’ aconsellem que et facis uns fulls d’estudi de cada tema. Et facilitarà molt a 
l’hora d’estudiar i ordenar les teves idees. Intenta, també, fixar-te en les 

activitats que hem anat al llarg del curs i que les tens en els temes que has 
elaborat.  Intenta estudiar d’una manera cronològica, per tal de tenir una visió 

general de tot l’arc històric que hem estudiat aquest curs. Intenta estudiar 
cada apartat de forma comprensiva i que ho sàpigues explicar amb les teves 
paraules però amb un cert rigor d’estudi i qualitat. Hauràs de lliurar aquests 

fulls d’estudi el dia  del control, es valorarà el 50 % de la nota i el control serà 
l’altre 50 %. 

 
Pòrtic. Els estats i les seves capitals 
 

 D’aquest tema,  estudiaràs només les capitals de la Unió Europea que et 
marcarem a la classe. Consulta les pàgines 14 i 15. 
Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, França, Itàlia, Països Baixos, Polònia, 
Portugal, Regne Unit, Suïssa. 

 

TEMA 1: La població: distribució, dinàmica i estructura 
 

 Pàgines 30 i 31, caldria saber explicar amb les teves paraules els 
conceptes de: població i els factors que expliquen la concentració o no 
de població. 

 Pàgina 38, caldria saber quines són les causes de les migracions i els tipus 
de migracions. 

 

TEMA 2: La Ciutat 
 

 Pàgines 58 i 59. El poblament urbà: la ciutat. 
 

Pòrtic: del món antic a l’Edat Mitjana 
 

 Pàgines 88 i 89. Caldria saber  els canvis i continuïtats en l’Edat Antiga i 
Edat Mitjana. 

 

TEMA 3: L’esclat  i l’expansió de l’ Islam. 
 

 Pàgines 118 i 119. La religió islàmica. 
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TEMA 4: L’Europa feudal  
 

 Pàgines 146 i 147.  El Feudalisme: un nou sistema d’organització 
 
TEMA 5:El naixement de Catalunya i dels altres regnes peninsulars 
 

 Pàgines 166 i 167. La formació de la Marca Hispànica. 
 

TEMA 6: Europa a la Baixa Edat Mitjana 
 

 Pàgines  196 i 197.  La ciutat Medieval. 
 
 
 

 
 


