
SOLUCIÓNS 1º ESO

SEMANA 2: 23-29 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 

 Que relación existe entre o uso dos metais e a aparición do grupo
social dos guerreiros?

Os  metais  eran  escasos  e  moi  buscados:  suponían  unha  importante
riqueza. De aí que fose necesario que houbese homes, os guerreiros, para
defender a aldea de posibles ataques doutras xentes que quixesen facerse
cos metais.

 Que información nos proporciona sobre o grupo humano coñecer a
súa forma de enterrar os mortos?

Desvélanos as súas crenzas sobre unha posible vida tras a morte, pódenos
indicar  se  se  trata  dunha  sociedade  xerarquizada  ou  non,  móstranos
obxectos desa civilización como xoias ou ferramentas e indícanos que tipo
de alimentos e bebidas consumían.

 Realiza un cadro comparativo.

ACLARACIÓN: O ser humano saíu de África hai 1 millón de anos e chegou
a Europa a través do estreito de Xibraltar.

ESPAÑA GALICIA
PALEOLÍTICO  Resto máis antigos= Orce

 Atapuerca= Homo antecessor
 Altamira= pintura rupestre

 Gándaras de Budiño
 Conca do Miño
 Non restos orgánicos pola acidez

do solo.
NEOLÍTICO  Hai 7.000 anos

 Poboados estables
 Pinturas levantinas

 Hai 7.000 anos
 Megalitismo
 Mámoas
 Dolmens de Dombate

IDADE DOS
METAIS

 Hai 4.000 anos
 Cobre, bronce e ferro
 Cultura de Los Millares= túmulos

 Hai 4.000 anos
 Estañoa
 Comercio coa península e rexións
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 Cultura  do  Argar=  pobos
fortificados  e  sepulturas  con
enxovais

 Megalitismo

atlánticas
 Tesouro de Caldas
 Petroglifos=  Campo  Lameiro  e

Mogor.


