
SOLUCIÓNS 1º ESO

SEMANA 1: 16-22 de Marzo

RECORDADE  QUE  É  OBRIGATORIO  REALIZAR  OS  EXERCICIOS,
CANDO SE VOLVA ÁS CLASES PRESENCIAIS MIRARÁNSE TODAS
AS  LIBRETAS  E  POÑERÁSE  NOTA.     TEÑEN  QUE  ESTAR  FEITOS  OS
ESQUEMAS E OS EXERCICIOS NAS LIBRETAS COAS CORRECCIÓNS FEITAS UNHA VEZ
COMPROBADO O SOLUCIONARIO, PERO NUNCA FACER OS EXERCICIOS A TRAVÉS DAS
SOLUCIÓNS.

As dúbidas atenderanse no correo: ana.souto@edu.xunta.es 

 Por que cres que a fertilidade era tan importante para os homes e as mulleres que
viviron no Paleolítico?

A fertilidade das mulleres era fundamental para asegurar a supervivencia da tribo debido á 
elevada mortalidade

 Busca  o  significado  da  palabra  <<revolución>>.  Por  que  falamos  de  revolución
neolítica?

Unha revolución é un cambio importante no estado ou goberno das cousas. Falamos de 
revolución neolítica porque o paso de nómades a sedentarios e o cultivo de alimentos 
supuxeron un cambio profundo nas formas de vida.

 Importante  , o Neolítico está directamente relacionado con fin das glaciacións,  explicado na
páxina 166 do libro de texto, se trata de períodos de clima moi fríos  onde o xeo cubría
gran parte de Europa, Asia e América do Norte, dificultando gravemente a vida dos seres
humanos. Lee o seguinte artigo de prensa e responde: 

 https://www.lavanguardia.com/historiayvida/prehistoria/20191120/471749855266/glaciaciones-
edad-hielo.html 

 Nomea os catro períodos glaciares durante a última Idade de Xeo.

Günz, Mindel, Riss y Würm

 Cales son as diferenzas entre Glaciación e Interglaciar?

Un interglaciar  e un intervalo climático no que se produce un atemperamento global do
clima e que separa períodos glaciares.

Unha glaciación é un período de longa duración ,no cal baixa a temperatura global e
da como resultado unha expansión do  xeo continental dos  casquetes polares e dos
glaciares.

 Na actualidade, en que período xeolóxico vivimos?

Actualmente vivimos no Holoceno, o último período interglaciar, relativamente estable e
atemperado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Banquisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Indlandsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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