
 Os cinco piares do Islam.
 A organización  social  de  Al-Andalus.Como trataban  os  musulmáns  os  habitantes  das  terras

conquistadas? Cales eran as minorías protexidas? Porqué?.
 Que papel xogaban os monasterios na difusión da cultura na Idade Media ¿que parte dos mesmos

xogaba un papel moi importante nesta tarefa? 
 A sociedade estamental na Idade Media:

a) ¿Que clases a compoñían? Descríbeas.
b)¿Qué era a vasalaxe? ¿Entre quen se podía dar?
c) ¿De que privilexios disfrutaban cada unha? 

 A decoración no románico: O papel que xogaban a pintura e a escultura. Onde  se colocaban.
Que materiais se usaban en cada unha.

 Características máis destacadas da arquitectura románica
 Explica como os monarcas aumentaron o seu poder co apoio da burguesía. 
 ¿que tres grandes catástrofes desencadearon a crise dos séculos XIV e XV? 
 Que eran as repoboacións? Explica as diferentes tipos.
 A Marca hispánica. Qué era? Ónde se situaba? Quen a controlaba? 
 As  principais culturas da península durante os séculos da presenza árabe na península e as súas

características máis destacadas.
 As principais batallas da reconquista e o resultado das mesmas. Eixe cronolóxico coas datas.
 A  formación  das  linguas  romances.  Que  elementos  favorecen  o  intercambio  cultural  na

península?
 dominio do Mediterráneo pola coroa de Aragón nos séculos XIII e XIV. Que papel xogan os

almogávares?
 Causas das guerras irmandiñas e como se desenvolveron. 
 A importancia do camiño de Santiago na economía e na cultura de Galicia.
 Que era a Mesta e que papel xogaba na economía de Castela.
 Características do humanismo. Que invento permite a súa rápida difusión.
 Que foi Martiño Lutero? Explica a súa crítica á Igrexa e os principios básicos da nova doutrina

que expón. 
 Concilio de Trento. 
 Que  elementos  marcan  o  desenrolo  do  Humanismo  e  do  Renacemento  na  Península?  Que

características presenta?
 arte do Quattrocento e Cinquecento: En que se inspiran e como evolucionan as artes entre os

dous períodos. 
 Realiza un esquema describindo os principais rasgos das culturas precolombinas en América.
 Porqué se buscaron novas vías marítimas cara a oriente no século XV? Explica as causas.
 Describe e explica os sistemas da mita e a encomenda. Onde se levaron a cabo? 
 Cales foron  os principais  conquistadores  de novos territorios para  a  Coroa de Castela?  Que

territorios conquistou cada un?.
 Comparación dos problemas internos e externos de Carlos I e Filipe II. 
 ¿Qué problemas se lle plantexaron a Carlos I cos españois cando chegou a España? A que foron

debidos estes problemas? 

 Realiza  un  mapa  conceptual  cos  monarcas  que  gobernaron  España  no  século  XVII.  Como
gobernaban? Que  papel xoga esta situación na decadencia de España no ámbito internacional. 

 Factores inflúen na distribución da poboación. 
 Calcula a taxa de natalidade, mortalidade e crecemento natural.
 Os fluxos migratorios na actualidade, ¿Cómo afectan as migracións ao crecemento natural dos

países? Consecuencias das migracións para os países emisores e receptores.
 Distribución da poboación española.
 Movementos migratorios en España hacia o exterior.
 As actividades  da  poboación  galega:  Importancia  económica  e  de  traballo  de  cada  un  dos

sectores económicos.
 Factores que temos en conta para definir o concepto de cidade. 
 Etapas no crecemento urbano  ao longo do tempo.
 As funcións urbanas.
 Tipos de planos nas cidades.
 Xerarquía do sistema urbano español e mundial.
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 Modelos de familia na sociedade actual.
 Cambios sociais nos países desenvolvidos.


