
 

  

FELIZ LUNS!!! 

Que tal a fin de semana?? Espero que 

tiverades o voso merecido descanso que 

tanto gusta... 

 

Recibín varios esquemas das Idades da Historia, outros non. Non 

pasa nada. Seguimos traballando 😊😊😊 

 

Hoxe deberíamos de comezar coa Idade Media porque entendo 

que xa sabedes que ocorreu nos dos anteriores períodos de tempo, 

non? Falo da Prehistoria e da Idade Antiga. 

Imos ver uns vídeos que fan referencia a estas 

idades e así refrescamos a memoria para seguir 

avanzando... 

PREHISTORIA 

https://www.youtube.com/watch?v=UE2y4DFuCK8 

 

IDADE ANTIGA 

 https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UE2y4DFuCK8
https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA


(toca escribir un pequeno resumo da Idade Media) 

A IDADE MEDIA 

É o período de tempo histórico que está entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. 

Concretamente, entre os séculos V e XV. Foi unha etapa moi longa na que sucederon 

acontecementos non moi relevantes segundo os historiadores pois veu despois da época gloriosa 

da Antigüidade e da Idade Moderna. 

Debido aos 1000 anos que durou esta etapa, os historiadores decidiron dividila en dúas: 

A Alta Idade Media 

 Período de tempo no que o territorio estaba dividido en pequenos reinos formados polos 

pobos xermánicos (quen remataron co imperio romano). 

 Os pobos vivían do gando e da agricultura e a sociedade estaba organizada no feudalismo. 

 

A Baixa Idade Media 

 No século XII desenvólvese o comercio e xurdiron grandes cidades chamadas burgos, 

nacendo tamén os burgueses (comerciantes e artesáns). 

 Tal foi o crecemento económico, os avances científicos e pequenas exploracións que 

provocaron un gran desenvolvemento cultural e a chegada de Cristovo Colón a América no 1492. 

 

(toca ver o seguinte vídeo para comprender un pouco máis a Idade Media) 

https://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo 

 

Logo de ver o vídeo, teredes que responder as seguintes cuestións no voso caderno. Toca 

copiar un pouco 😉 

• Responde estas preguntas: 

- Que dous acontecementos históricos enmarcan a Idade Media? 

-   

- Que é o feudalismo? 

-   

- Que diferencias hai entre a Alta e Baixa Idade Media? 

https://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo

