
 

 

MOI BO DÍA!!! 
 

 

 

 Que tal foi a semana? Xa estamos a venres e son as 9 da mañá (ou non, todo depende de 

cando leades isto). 

 Imos empezar corrixindo as preguntiñas do luns e logo seguimos avanzando un pouco, se 

vos parece. Aquí debaixo deixo o enlace... 

https://youtu.be/wqUo6gKSsHY 

 

 Vexamos o seguinte vídeo sobre o que toca hoxe ... 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZCpDAMsuzU 

(escribimos) 

 

A HISTORIA MEDIEVAL EN ESPAÑA 

 A idade Media española diferénciase doutros países europeos por dous feitos: ocupación 

musulmana durante séculos e o descubrimento e conquista de América. 

 A Alta idade Media foi un período de transición tras a caída do Imperio romano de Occidente 

e a chegada e formación dos novos reinos bárbaros. Nós tivemos o reino visigodo, un dos reinos 

bárbaros máis avanzados pois era unha sociedade moi forte que conquistou moito territorio 

español. Porén, non tivo tanta forza para frear a chegada dos musulmáns anos máis tarde. 

 No ano 711 chegou un exército musulmán ao sur de España invadindo o reino visigodo. En 

poucos anos conquistaría toda España (agás a zona cantábrica) e as illas. Pasaría a chamarse Al- 

Andalus. 

 

 

 

https://youtu.be/wqUo6gKSsHY
https://www.youtube.com/watch?v=2ZCpDAMsuzU


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

A vida en Al- Andalus 

 Os musulmáns foron tolerante cos cristiáns e xudíos e pudieron seguir practicando a súa 

relixión e costumes. 

 As cidades grande como Córdoba e Sevilla tiñan gran importancia e, polo tanto, eran cidades 

amuralladas con rúas estreitas e irregulares. A parte principal era a medina onde estaban os 

edificios máis importantes como a mezquita maior (lugar de oración), a alcazaba (fortificación) e o 

alcázar (castelo). 

 Nas cidades vivían moitos artesáns e comerciantes. Traballaban en talleres e zocos 

(mercados). 

 Tamén había zonas de cultivo que rodeaban as cidades. Agricultura , novos cultivos como o 

arroz ou berenxenas e creación de alxibes ou norias para regar os campos. 

 

HOXE TOCOU ESCRIBIR UN POUCO PERO IMPOSIBLE RESUMILO 

MÁIS. O PRÓXIMO DÍA REMATAMOS A IDADE MEDIA COA 

EXPULSIÓN DOS MUSULMÁNS DA PENÍNSULA. 

 

 

 

 

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

