Per aprovar la matèria cal presentar un resum de tots els punts del Què cal saber? i els
exercicis proposats resolts. Aquesta feina comptarà un 20% de la nota, l’examen un 80%
QUÈ CAL SABER? EXAMEN DE RECUPERACIÓ DE SOCIALS 2n
1.
Ser capaç de situar en un fris cronològic l’època antiga, medieval i moderna i els anys i
fets que marquen el pas d’una a l’altra.
2.
Conèixer les principals característiques de l’aparició de l’Islam i de la seva religió (quin
és el seu llibre sagrat i els pilars fonamentals de la religió).
3.
Saber com i quan va ser la invasió dels musulmans a la península ibèrica, com
s’organitzà el territori i les diferents etapes que es succeïren.
4.

Saber explicar que era el feudalisme i com va sorgir a Europa.

5.
Conèixer com s’organitzava la societat feudal (en quins grups es dividia, qui pertanyia a
cada grup, les característiques de cada un...)piràmide feudal
6.
Identificar què va ser la Marca Hispànica, qui la va crear, amb quina finalitat, en quines
unitats es dividia, qui les governava.
7.
Saber qui va ser Jaume I i quines foren les seves principals conquestes així com les
característiques de la corona catalanoaragonesa després de l’adquisició d’aquests i altres
territoris.
8.

Saber què va ser el Romànic, quan va sorgir i les seves principals característiques.

9.

Saber diferenciar les parts principals d’una església romànica i la seva simbologia.

10.
Conèixer les principals característiques de l’Art Gòtic, les seves diferències amb el
Romànic i ser capaç de diferenciar els diferents elements arquitectònics d’aquest estil.
11.
Saber explicar que va ser l’Humanisme i les principals diferències entre
l’antropocentrisme i el teocentrisme.
12.

Saber qui van ser els Reis Catòlics i les seves principals actuacions.

13.
Saber les causes dels grans descobriments de l’Època Moderna i quines rutes van
seguir aquests.
14.

Ser capaç d’entendre textos històrics o mapes.

15.

Saber identificar una font primària i una font secundària.

