
TAREFAS do 27 DE ABRIL ao  10 DE MAIO

2° Flexible A-B.    (3ª avaliación)

TEMA 6 AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL 

Ola de Novo!!!!. Na Páxina 110-111 do libro de texto, leer atentamente os contidos desas 
páxinas.

Responde as seguintes  preguntas dos exercicios da páxina 129:

1. Que cambios permitiron o renacer das cidades a partir do século XII?
2. Que estructura presentaban as cidades medievais? Quen vivía nelas? Como se 

gobernaban?
3. Qué actividades artesanas ou comerciais se desenvolvían nas cidades?
4. Como se organizaban  os artesans?
5. Como se protexía o comercio?
6. Que eran as feiras?
7. Cales  eran as rutas comerciais de longa distancia?
8. Que grave crise afectou a Europa nos séculos XIV  e XV?
 

Importante: data límite de entrega, 10 de maio de 2020.



TAREFAS do 27 DE ABRIL ao  10 DE MAIO

3º A/B/C

TEMA 6     O SECTOR PRIMARIO 

Ola de Novo!!! Comenzamos tema novo e seguimos con xeografía  económica e a partir 
de agora imos a traballar cos diferentes sectores económicos.
É importante utilizar o libro para contestar as preguntas:

- En que sectores se agrupan as actividades económicas?
- Qué actividades comprende o sector primario?

Punto 1. OS ESPAZOS AGRARIOS.

1.1 Diferenza espazo agrario e espazo rural.
1.2 As actividades agrarias : seguindo o exemplo que vou poñer, completa as definicións 
de   gandería e explotación forestal: 
• Agricultura: adícase ao cultivo da terra para obter vexetais ; cultivos herbàceos, 

arbustivos ou arbóreos. Proporciona alimentos ás persoas (trigo e produtos de horta), 
forraxe para o gando e matérias primas para a industria.

• Gandería :( completar)
• Explotación forestal:( completar)

1.3 Preguntas sobre poboación agraria. Exercício páxina 118
  
1.  Que porcentaxe de poboación mundial ocupan as actividades agrarias?
2. Que porcentaxe de poboación activa dos países subdesenvolvidos está adicada a 

actividade agraria? E nos países desenvolvidos?
3. En que continentes a poboación agraria supera e en cales non alcanza a media 

mundial?

Punto 2    OS CONDICIONANTES DAS ACTIVIDADES AGRARIAS.

Elabora un esquema onde se expliquen os factores naturais ou físicos que condicionan as 
actividades agrarias:

A. Influencia do clima.
B. Influencia do relevo.
C. Influencia do solo e vexetación. 

Importante: data límite de entrega, 10 de maio de 2020.


