Geografia i Història 4t ESO 2017-2018
TASQUES RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

NOM I LLINATGES:....................................................................................
Data d'entrega:............... setembre de 2018

● Aquestes activitats serveixen per preparar l'examen de recuperació de Geografia i Història de 4t d'ESO.
● Les activitats s'han d'entregar abans de començar l'examen.
● Per realitzar aquestes activitats has de consultar el llibre de 4t d'ESO.

Tasques que has de fer:
1) Defineix els següents conceptes:

Antic Règim, tercer estat, Tractat d'Utrecht, poder executiu, poder judicial, poder legislatiu, monarquia
absoluta,

parlament,

sufragi

censatari,

sufragi

universal,

sobirania

nacional,

sobirania

popular,

constitució, revolució, democràcia, liberalisme polític, liberalisme econòmic, nacionalisme, república,
estat, nació, proletariat, burgesia, marxisme, anarquisme, imperialisme, metròpoli, colònia, pau armada,
Triple Entesa, Triple Aliança, guerra de trinxeres, guerra de moviments, Tractat de Versalles, soviet,
bolxevic, New Deal, feixisme, Holocaust.

2) Elabora un resum o un esquema dels següents apartats:
1) L'economia de l'Antic Règim: economia agrària i senyorial.
2) La societat de l'Antic Règim: una societat estamental.
3) La política de l'Antic Règim: la monarquia absoluta.
4) El pensament de la Il·lustració. Principals pensadors (Montesquieu, Voltaire i Rousseau)
5) LA Guerra de Successió: causes, evolució del conflicte i conseqüències.
6) Les causes de la Revolució Francesa.
7) Explica els fets més importants de la Revolució Francesa.
6) La Revolució Industrial.
7) El pensament marxista i l'annarquisme.
8) Espanya en el segle XIX: la guerra del francès.
9) L'imperialisme: causes i conseqüències.
10) Tipus de colònies: colònies d'explotació, colònies poblament i protectorats.

11) Característiques del modernisme.
12) Causes de la I Guerrra Mundial.
13) Detonant de la Gran Guerra, fases de la guerra i conseqüències de la guerra
(inclou mapa Europa 1919).
14) Revolució russa del 1917: diferències entre la revolució de febrer i la revolució d'octubre.
15) La crisi del 29: causes, el crac de la borsa i la depressió econòmica.
16) El feixisme: causes i principis ideològics.
17) Estudia les fotocòpies sobre la Guerra Civil.

● Les preguntes de l'examen s'extreuran d'aquesta feina feta.

Nota: Per aprovar l'assigantura serà obligatori presentar tota la feina i fer-la bé!!. La
valoració màxima de la feina serà d'un 20%. Per tant la valoració màxima de la prova escrita
serà d'un 80%.

