
 

 

Practico competencias 

Imos realizar unha viaxe imaxinaria por algúns países da Unión Europea para 

coñecer mellor esta gran familia de máis de 500 millóns de habitantes.  

A viaxe vainos levar dende España ata Finlandia e nela imos descubrir 

moitas cousas. Comeza o noso percorrido! 
 

Practico  

Consulta o mapa desta páxina e responde:  

 

1. Establece o teu propio itinerario. Que países vas cruzar para ir dende 

España ata Finlandia?  

2. Cales son as capitais destes países? Lembras en que ano entraron a 

formar parte da UE.  

3. Fíxate na escala gráfica do mapa e calcula. Cantos quilómetros separan 

Madrid de Helsinqui?  
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As idades da historia de España 

Os acontecementos máis significativos que sucederon ao longo da historia do 

mundo e de España clasifícanse e ordenan en diversas etapas.  

Segundo se estudamos a historia dende unha perspectiva universal ou de 

España, os feitos que marcan o inicio de cada etapa son diferentes:  

 Prehistoria. Iníciase coa aparición dos primeiros seres humanos sobre 

a Terra, en África (hai aproximadamente 2500000 anos). Na Península, 

as primeiras evidencias humanas son do ano 800000 a.C.  

 Idade Antiga. Comeza en Mesopotamia coa invención da escritura 

(3500 a.C.). Na Península iníciase coa chegada dos pobos fenicios, 

gregos e cartaxineses (1000 a.C.).  

 Idade Media. Iníciase coa caída do Imperio romano (476). Na Península, 

coa formación do reino visigodo de Toledo (507).  

 Idade Moderna. Iníciase coa caída do Imperio bizantino (1453). Máis 

tarde, prodúcese o descubrimento de América (1492), baixo o reinado 

dos Reis Católicos.  

 Idade Contemporánea. Comeza coa Revolución francesa (1789). En 

España, o inicio desta etapa está marcado polo estalido da Guerra da 

Independencia (1808).  

 VÍDEOS ( En Y …É importante que os vexan  

A)Repaso Historia: Edad Media 

 
 

 

Al-Ándalus: del Reino Visigodo al Califato de Córdoba 
Nos encontramos en el verano del año 711 después del nacimiento de Jesucristo. Una cruenta 
batalla cambiaría los destinos de la provincia romana de Hispania. Las facciones de tropas 
visigodas comandadas por su rey Don Rodrigo se enfrentaban a un enemigo como nunca 
antes lo habían hecho. De pronto, el rey se quedó helado. Vio como un gran contingente de su 
ejército, el que ocupaba el flanco derecho, abandonaba su posición y se unía al enemigo. Era 
una traición.  

Guion: Borja Cervera Roselló  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCEwymizIY7gLUy03tIaqU1Q


 

 

Resumo 

 

1. De romanos a visigodos 

 Ao longo do século V, a parte occidental do Imperio 

romano foi ocupada por pobos xermánicos e, no ano 476, foi 

destituído o derradeiro emperador. A caída do Imperio romano 

considérase a orixe da Idade Media.  

 A partir do século VI, nas terras que ocupara o Imperio 

romano formáronse tres grandes civilizacións:  

 Bizancio, no Imperio romano de Oriente.  

 A Europa feudal e cristiá, na zona occidental.  

 Os musulmáns, en Oriente Próximo e no Norte de África.  
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 En Hispania, os visigodos conquistaron case toda a Península e 

intentaron crear unha monarquía forte: adoptaron o catolicismo como 

relixión e promulgaron unha lei única para todos.  

Cos visigodos, a maioría de cidades romanas desapareceron e a 

poboación instalouse no campo vivindo da agricultura e da gandaría.  

ACTIVIDADES 

1. Que pobo xermánico se instalou en Hispania? 

2. Canto tempo mantivo o seu dominio na Península? 

3. Que tipo de goberno estableceron os visigodos? Que obxectivo se 

propuxeron? 

4. Observa o debuxo e explica como vivían a maioría dos visigodos.  
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2. Al-Andalus: da invasión aos reinos de taifas 

 A principios do século VIII, un exército musulmán invadiu 

a Península Ibérica e púxolle fin á monarquía visigoda. O territorio 

baixo dominio musulmán denominouse Al-Andalus.  

As súas funcións son elaborar as leis, aprobar os orzamentos do Estado e 

controlar a actuación política do Goberno.  

 Al-Andalus pasou por diversas etapas:  

 Provincia (emirato) dependente de Damasco (711-756).  

 Emirato independente do imperio islámico (756-929).  

 Califato de Córdoba, a época de maior esplendor comercial e 

cultural (929-1031).  

 Reinos de taifas, que supuxeron a fragmentación de Al-Andalus 

(1031-1238).  

 A cidade de Córdoba converteuse nun dos centros comerciais e 

culturais máis importantes do Mediterráneo.  

Cuns 100.000 habitantes, Córdoba era a cidade máis poboada de Europa.  

Nela creáronse escolas e bibliotecas que atraeron sabios de todo o 

mundo. Os califas construíron o palacio de Medina Azahara, nos arrabaldes.  

 Al-Andalus era unha sociedade moi diversa. Nela convivían 

musulmáns, mozárabes e xudeus.  

ACTIVIDADES 

1.Observa o mapa e describe como foi a invasión islámica da 

Península. Que Comunidades Autónomas actuais ocuparon? 

2.Como se denominou o territorio baixo dominio musulmán? 
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3. Vivo... Nunha cidade musulmá 

 Al-Andalus era unha sociedade moi urbana. As cidades 

convertéronse en centros de produción artesanal e de intercambios 

comerciais.  

 As cidades estaban amuralladas e as casas distribuíanse de xeito 

irregular en rúas estreitas. Nos barrios existían numerosos talleres ou 

obradoiros de artesáns. A medina constituía o centro da cidade e albergaba 

o zoco (mercado).  

 As cidades musulmás desenvolveron un importante comercio a longa 

distancia.  

4. Que nos legou Al-Andalus? 

 Al-Andalus tivo un gran desenvolvemento económico, científico e 

cultural.  

 A maioría da poboación musulmá vivía no campo e dedicábase á 

agricultura. Introduciron novas técnicas de regadío (alxibes, aceas, 

noras) e novos cultivos (granada, melón, albaricoque, berenxena, 

alcachofa, espárrago).  

 Os intelectuais musulmáns transmitíronlle á Europa cristiá as riquezas 

da cultura e da ciencia árabe e oriental. En matemáticas introduciron a 

numeración arábiga. Tamén difundiron a fabricación de papel, o xogo 

do xadrez e o alcol.  

 Moitas das palabras das linguas galega e castelá proveñen do 

árabe (alcalde, aceite, oxalá...).  

 



 

 

Zoom Patrimonio... A mesquita e o palacio 

 A arte hispanomusulmá constitúe un gran patrimonio 

artístico da humanidade. En arquitectura destacaron as mesquitas, os 

palacios e as alcazabas, entre outros.  

 A mesquita é o lugar de culto dos musulmáns. Todas as mesquitas 

constan de:  

 Patio de entrada.  

 Sala de oracións.  

 Minarete.  

As mesquitas adoitaban estar construídas de ladrillo e cachotaría (obra feita 

con pedras desiguais unidas con cal, area e auga) e decorada con mármores 

e mosaicos.  

 Os palacios e alcazabas eran construcións fortificadas que contiñan a 

residencia dos gobernantes, as salas da administración e xardíns para o 

lecer.  

A decoración exterior era moi sinxella.  

A decoración interior tiña formas xeométricas, adornos vexetais, florais e 

caligráficos con escritos do Corán. Nunca figuras humanas, pois o islam 

prohibe a súa representación.  
 

ACTIVIDAD 

Describe como era unha cidade musulmá. Para que servían as murallas 

e as torres? Por que cres que se pechaban as súas portas ao caer a 

noite? 
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A mesquita. 

 

 

 

 

A Alhambra. 

 

ACTIVIDAD 

1.Que partes tiña todas as mesquitas? Para que servía o minarete? 

2.Podía haber unha estatua decorando o interior dun palacio? 
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Que nos legou Al-Ándalus? 

Al-Ándalus tivo un gran desenvolvemento económico, científico e cultural, e a súa 

influencia aínda se pode ver en moitos aspectos da nosa lingua, cultura e costumes.  

1. Novos cultivos e novas técnicas 

A maioría da poboación andalusí dedicábase á agricultura, que 

experimentou un gran desenvolvemento.  

 

Unha nora andalusí.Como ves xa utilizaban as máquinas para 

facilitar os traballos. 

 

 

Estas técnicas permitiron novos cultivos, como froitas (granada, 

melón, albaricoque) e verduras (berenxena, alcachofa, espárrago).  

Tamén difundiron o cultivo dos cítricos (laranxas, limóns...), do arroz, do 

algodón e mais do azafrán.  
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2. Avances científicos e técnicos 

En Al-Ándalus salientaron os matemáticos, médicos e astrónomos; 

poetas, filósofos e xeógrafos. Eles transmitíronlle á Europa cristiá as riquezas da 

cultura e da ciencia árabe e oriental. Destacou o filósofo Averroes.  

Nas matemáticas introduciron a numeración arábiga, que utilizaba por 

primeira vez o cero, e que seguimos a usar na actualidade.  

Do mesmo xeito, a fabricación de papel, o xogo do xadrez ou o alcol para 

desinfectar foron difundidos polos andalusís.  

 

O xadrez. 

ACTIVIDADES 

1.Por que foi próspera a agricultura de Al-Ándalus? 

2.En que campos científicos e técnicos destacaron os musulmáns na 

Idade Media? 

3.Cal che parece o seu invento máis importante? 

4.Sinala a palabra que non foi un cultivo ou unha nova técnica 

de regadío introducida polos árabes:  

Cultivos  

Granada         melón               albaricoque 

Laranxa          arroz                 berenxena     

Alcachofa       Millo                  espárrago 

Técnicas de regadío  

Alxibe           presa         acea                 nora 
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upSinala a palabra que non foi un cultivo ou unha nova técnica de regadío introducida polos árabes:  

Cultivos  

granada 

melón 

albaricoque 

laranxa 

arroz 

berenxena 

alcachofa 

millo 

espárrago 

Técnicas de regadío  

alxibe 

presa 

acea 

nora 

 

 

 

 

 

 

 

 


