PROVA LLIURE PER OBTENIR EL TÍTOL DE
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
14 de maig de 2019
Durada: 1 hora
Àmbit de coneixement: societat

DNI: ____________________________

Llinatges: _____________________________________

Nom: ___________________________

EXERCICI D’ÀMBIT SOCIAL
1. Observau les imatges següents i contestau a les preguntes.
a) Descriviu
u el clima de les Illes
I
Balears. (Màxim 12 línies,, 2 punts)
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b) Situau a la imatge el nom de quatre vents de les Illes Balears.
Balears (1 punt)

c) Descriviu
u dos riscos meteorològics extrems als quals les Illes Balears estan
exposades.
s. Comentau-ne
Comenta
les conseqüències. (Màxim
àxim 12 línies,
línies 1punt)

2. Llegiu el text i contestau
contesta a les preguntes següents:
Els almogàvers
Els almogàvers eren unes companyies de guerres professionals, soldats
mercenaris, sobretot catalans i aragonesos, que van ser emprats en la lluita
contra els musulmans.
Especial relleu històric van cobrar els almogàvers catalans i aragonesos que
qu
van lluitar al costat de Jaume I el Conqueridor, durant les campanyes de
Mallorca i València, i Pere II el Gran en la conquesta de Sicília i per rebutjar la
invasió francesa.
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Més endavant, van participar en les Guerres de Sicília al servei del rei
Frederic
ic II. En aquella època van ser coneguts per la seva habilitat i
agressivitat en la batalla. En terra enemiga, vivien del saqueig, però en
temps de pau acostumaven a ser una font de problemes ja que es dedicaven
a saquejar la població pagesa.
Així, van servir
vir al rei Frederic II de Sicília fins a la pau de Caltabellotta,
Caltabellot que va
obligar Frederic II a dissoldre el seu exèrcit, integrat, principalment, pels
mercenaris almogàvers.
Després van formar l’Expedició Catalana a Orient (1302-1311),
(1302 1311), duta a terme
per la Gran Companyia Catalana que, sota la direcció de Roger de Flor
(guerrer de fortuna, corsari i antic cavaller templer), va ajudar l’Imperi
Bizantí contra els turcs. Així, Roger de Flor es va dirigir a Constantinoble amb
més de 6.000 almogàvers i un bon nombre
nomb de cavallers.
Les victòries dels almogàvers a l’Àsia Menor van despertar els recels dels
bizantins i l’odi popular pels abusos dels seus homes, i així, l’any 1305, Roger
de Flor va ser assassinat, víctima de les intrigues de la cort imperial
bizantina.
Aleshores, els almogàvers (...) van revoltar-se
revoltar se per venjar la mort del seu cap i
van formar la Companyia Catalana d’Orient, amb base a Gal·lípoli; van
saquejar ferotgement la costa del nord del mar de Màrmara i la del Bòsfor.
Posteriorment, els almogàvers van passar al servei de diversos senyors, fins
que van ocupar el ducat d’Atenes i s’hi van establir. Més tard, van conquerir
el sud de Tessàlia, on van crear el ducat de Neopàtria. La Companyia va
organitzar aquests ducats com una república militar. Hi va crear les
institucions i van elegir els propis governants, si bé reconeixien la sobirania
dels reis de Sicília.
Tot i que els catalans van mantenir la presència als ducats, aquests no van
quedar units formalment a la Corona d’Aragó fins el 1380, poc abans que els
ducats desapareguessin [...].
[
Sàpiens.cat. Vicente Moreno Cullell.

a) Segons el text, en quins conflictes van intervenir els almogàvers? (1 punt)
b) En el text apareixen les paraules mercenari i corsari.. Quin és el seu significat?
(1 punt)
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3. La Unió Europea.
u dues institucions de la UE. (1 punt)
a) Anomenau
b) Redactau un text explicant els principals perills a què s’enfronta
s
la UE en
l’actualitat. (Màxim
(
12 línies, 2 punts)
e
que formin part de la UE. (1 punt)
punt
c) Situau all mapa 12 estats
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