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Part social: Ciències socials, geografia i història
1- Dibuixa 4 fletxes: la primera direcció nord, la segona direcció sud,la tercera
direcció est i la quarta direcció oest.
a)

b)

c)

d)

2- Quin mar banya la costa oriental de la península ibèrica? I la costa

septentrional?
3- Quin sistema muntanyós separa Espanya de França?
4- El clima de les Illes Balears és el clima mediterrani. Subratlla les característiques

que li corresponen:
a) és un clima temperat / és un clima fred
b) precipitacions a la tardor / precipitacions a l’estiu
c) hiverns freds / hiverns suaus.
d) estius freds i humits / estius calorosos i secs

5- Quina és la capital de cadascuna de les nostres illes? Encercla la resposta

correcta.
a) Mallorca: Palma / Manacor
b) Eivissa: Sant Antoni de Portmany / Eivissa
c) Menorca: Maó / Ferreries
d) Formentera: Ses Salines / Sant Francesc Xavier

6- Senyala a quina illa es troba:
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a) Badia d’Alcúdia

_______________

b) Port de Ciutadella
c) La Mola

_______________

_______________

d) Murada de Dalt Vila

_______________

7- Ordena cronològicament (1-2-3-4) de més antic a més actual els següents fets:
a) L’expansió musulmana
b) La conquesta de Mallorca
c) La cultura talaiòtica
d) El descobriment d’Amèrica

8- Completa:
Les institucions bàsiques de la democràcia espanyola són les Corts, el
_____________ i els ___________________.

9- Senyala quins països formen part de la Unió Europea:

França – Colòmbia – Alemanya – Estònia – Itàlia - Bolívia
10- A quina comunitat autònoma pertanyen les nostres illes?
Senyala el nom d’altra comunitat autònoma espanyola formada per illes.

Qualificació: Cada pregunta té la qualificació màxima d’1 punt.
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