
TAREFAS CIENCIAS SOCIAIS
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Ola de novo!!!!
Como temos  que acabar o tema, imos seguir traballando o de quedamos antes da 
suspensión das clases. O  xoves 12 de marzo foi o noso último día de clase de CCSS.

Primeiro imos a situarnos no apartado do tema , páxina 68 do libro; Os primeiros reinos 
peninsulares. O reino de Galicia.

• Esta parte xa se explicara na clase.
• A continuación seguimos co seguinte punto que xa é materia nova, pero dentro do 

mesmo tema, como xa vos comentei antes. O que ven a continuación hai que leelo 
atentamente e copialo na libreta.

OS NÚCLEOS DA RESISTENCIA 

• Durante o século VIII: produciuse a invasión musulmana da Península Ibérica. Dúas 
zonas montañosas non chegaron a ser controladas por Al- Andalus: unha na Cordilleira 
Cantábrica e outra arredor dos Pirineos.

1. O FOCO OCCIDENTAL:

• Na zona de Asturias , un grupo de nobres e familias hispano visigodas resistiron a 
presión musulmana.

• Nace así o Reino de Asturias, que se foi expandiendo cara o Oeste (Galicia), ao Leste 
(Cantabria) e ao Sur ata se converter no  (1) Reino astur- leonés 

2. A ZONA PIRENAICA

• O territorio da Marca Hispánica nos Pirineos estaba controlado polo Imperio Carolinxio.
• Pouco a pouco os condados da zona fóronse liberando do control carolinxio ata formar 

tres territorios distintos: Os condados de Aragón, que mais tarde se transformaron en 
Reino de Aragón, os condados Cataláns e o Reino de Pamplona, posteriormente Reino 
de Navarra. O territorio queda configurado polo (2) Reino de Aragón e (3) o Reino de 
Navarra.

3. A REPOBOACIÓN.

A partir dos territorios do foco occidental e a zona Pirenaica , empeza a recuperación do 
territorio da Península por parte dos Cristiáns, que estaba en mans dos musulmáns.
Como o fixeron? Pois mediante a repoboación destes territorios que se levan a cabo por 
campesiños libres.



ACTIVIDADES 

Preguntas 

(1) Facer o mapa da páxina 31 do libro (O Emirato Independiente de Córdoba, século 
VIII) e o da páxina 68 ( A Península Ibérica no século XI) -pódese facer con papel 
cebola ou a mán-.

(2) A partir do que tes copiado e ca axuda  do libro contesta: que tres reinos se 
consolidaron nesta etapa?

(3) Explica en qué consistiron as repoboacións.
(4) Que dous modelos de repoboación existían na península?
(5) Quenes foron os mozárabes?
(6) Por que os mozárabes desempeñaron un papel importante na repoboación da 
Península, en concreto a zona do Val do Douro e ao Sur dos Pirineos?

Vocabulario 

Completa a definición dos seguintes termos, relacionados co tema:

• Reconquista: periodo de recuperación das terras conquistadas por parte dos cristiáns...
• Marca Hispánica: franxa protectora ou de defensa...
• Repoboación: ocupación por novos habitantes das terras...

Importante!!!!   As actividades hai que facelas pouco a pouco, non deixar todo para o 
último día .

Data límite de entrega: 26 de abril. 



CIENCIAS SOCIAS 
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Ola de Novo!!!! É necesario utilizar libro de texto para poder facer as tarefas. Seguimos 
avanzando no tema áreas xeoeconómicas mundiais e vamos tratar de rematalo con estas 
actividades que vos mando con data de entrega 26 de abril . Non deixedes  todo para os 
últimos días!!!!

Punto 3  Factores de producción. Os recursos, o capital e a tecnoloxía.

3.1 Definición de recursos naturais, tipos de recursos e problemas dos recursos.
 
3.2 Cales son os poboadores dos recursos na actualidade?

Punto 4  Factores de producción:o traballo.

4.1 Definición de traballo.
4.2 En  función da situación laboral en relación con traballo e o emprego a poboacion  
divídese en:
- Poboación activa 
- Poboación inactiva
- Taxa de actividade.

Explica cada un deles.

4.3  O mercado laboral : está formado pola oferta e a  demanda de traballo. Na actualidad, 
a crise económica está propiciando a substitución da contratación fixa  e a reducción de 
salarios. 

Demanda de traballo solicitadas polas persoas. Dous tipos de traballadores (que tendes 
que completar):

- Traballadores cualificados
- Traballadores non cualificados

4.4  
-  Como  definirías o problema do paro? Consulta no libro este apartado para dar 

resposta.
- Como son as condiciones laborales nos estados avanzados (desenvolvidos)
- Como son as condiciones laborales noutros estados (subdesenvolvidos).

Punto 5   A Globalización 

- Define ou explica que é a globalización 
- Indica nunha columna as vantaxes da globalización e noutra columna os inconvenientes 


