
    

                                     L´Edat Moderna 

Es el periode de temps des de el descobriment d´Amèrica fins a la Revolució francesa.
                                       (1492  - 1789)

              Esdeveniments principals.

–L´aument del poder dels reis, recuperen el poder que havien entregat als nobles crean 
uns Estats molt forts. Monarquia autoritaria.
–Grans descobriments cièntifics i tècnics que faciliten la navegació ( brúisola, i les 
caravel.les)
–El desenvolupament del comerç , desenvolupan-se les ciutats i l´aparició dels primers 
prestamistes de diners.Als habitants de les ciutats se´ls anomena burgesos.
–Noves corrents religioses ( protestantisme) des de Alemania.

                                               SOCIETAT

     Els estaments de la societat estaven dividits en :
 
  Rei  Acaparaven més poder   "Monarquia autoritaria"
Nobles  Estaven prop del rei en les tasques de govern .No pagaven impostos
Clergat Compost per totes les persones que composen l´esglèsia
Poble pla Camperols     el més pobre i nombrós

Artesans  agrupats en gremis van apareixer els primer tallers
Burgesos Dedicats al comerç

                               EL REGNAT DELS REIS CATÒLICS (1472 - 1504)

Al principi del segle XV la península estava dividida en els regnes de : Navarra, Castella, 
Aragó, Portugal i Granada.Amb l´objetiu de l´unió territorial s´unixen el rei de Castella i 
Aragó amb el matrimoni dels reis Catòlics ( Isabel i Fernando). Era una unió dinàstica ja 
que cada regne conservava els seus lleis, moneda i institucions.

Regne de Castella La base econòmica era l´agricultura i la ramaderia amb l
´exportació de llana ( Mesta)

Regne d´Aragó La base econòmica era el comerç, l´importació i l´artesania.

Aragó 850.000 habitants
Castella  5 .000.000 habitants

Per a fortalecer el crisitianisme van crear el Tribunal de l´Inquisició ( perseguia a qui no 
acceptara el cristianisme ( herejes) Era una cort itinerant, es a dir no tenien una capital 
fixa. Van consolidar una Monarquia Autoritaria.



                FETS TRANSCENDENTALS DEL REGNAT DELS REIS CATÒLICS

                   Caiguda del regne de Granada ,  amb l´expulsió dels musulmans, els que es 
van convertir al cristianisme s´anomenen moriscos.
                   Conquesta de Canaries, Ceuta, Melilla,Tunez i Orán,Napoles i Sicilia
                   Patrocinar l´expedició de noves rutes curtes per aplegar a les illes de les 
especies.
                   Amb l´objetiu d´unificar territoris , van dissenyar una política matrimonial dels 
fills.

                                      DESCOBRIMENT D´AMERICA

Els avanços técnics i cientifics van millorar la navegació ( aparició de la caravel.la, 
brùixola, mapes ...)La necessitat de trobar noves rutes comercials per aplegar a les illes 
de les especies, degut a la pirateria del Mediterrani.
El regne de Castella i de Portugal van ser els primers regnes en buscar noves rutes.
Els portuguesos van fer la ruta per les costes africanes passant per el cap de Buena 
Esperanza.La corona de Castella va patrocinar el viatge de Cristobal Colon, recolzats per 
la teoria de la Terra redona.

VIATGE    El tres d´agost de 1492 Cristobal Colon va eixir del port de Palos ( Huelva)
amb tres embarcacions" La pinta, La Niña i la Santa Maria", fent una parada a les illes 
Canaries.El dotze d´octubre van arribar a terres desconegudes a una illa que van batejar 
com l´illa de S. Salvador. Van regresar a Espanya en març de 1492 rebut pel Reis Catòlics 
a Barcelona.

CONSEQÜÈNCIES   El descobriment d´Amèrica va tindre conseqüències econòmiques 
per al regne dels Reis Catòlics:

–Extracció de l´or i de l´argent durant 150 anys.
–Entrada d´aliments com : xocolat, tomaca, creïlles,sucre, tabac, maiz.
–Nova raça mestiza
–L´aportació de la llengua espanyola i el catolicisme als territoris col.lonitzats.

Els territoris conquerits van ser admisitrats per els virreis, formant els virreinats. 
Per a controlar el comerç d´Amèrica es va crear la Casa de la Contratació a Sevilla on 
havien de passar les embarcacions provinents del nou món.



                                                    ACTIVITATS    
        EDAT MODERNA   (REIS CATOLICS  DESCOBRIMENT D´AMERICA )

1- Dibuixa en un mapa d´Espanya els regnes del segle XV.
2-Busca al diccionari :
  Monarquia.- Regne- Herejes  -Inquisició – Musulmans- Estaments-burges-Moriscos
   Regent  -Sífilis   
       
3- Investiga:

              Què segle comença i termina l´Edat Moderna.
              Què era la Mesta. Els Gremis.
              Els anys que va durar el regnat dels reis Catòlics.
              Gràfica de la població dels dos regnes.
              El temps que va durar el viatge de Colon.
              Quants viatges va fer Colon.
              Funcions dels virreis.
              Característiques de les caravel.les

                                         

               

    



                                          EL SEGLE XVI   - XVI

    Característiques generals

  Durant els segles XVI i XVII el rei ho era per llei i per la gràcia de Dèu, tenia tot el 
poder , feia les lleis, governava, cobrava impostos, dirigia l´éxercit i era el jutge; era un 
monarca absolutista.

El rei vivia a Madrid i per a controlar el territori va crear una administració molt 
important, els consells estaven formats per nobles, clergues.....

La societat

  Estava composta per dos estament socials   :

           PRIVILEGIATS

        Nobles i clergat

Eren el 2% de la població, tenien terres i vivien de rendes 
i titols, duc marques comtes....Vivien en palaus i 
monastirs i vestien robes luxoses.

       NO PRIVILEGIATS

Era la majoria de la població.

Ciutat  hi havian burgesos, mercaders comerciants, 
metges banquers i artesans que se agrupaven en gremis.
Camp vivien i treballaven el 90 % de la població la 
majoria llauradors que treballaven per un jornal 

                                        REIS DEL SEGLE XVI
           CARLES I ( 1517 – 1556 )     FELIPE II (1556- 1598 )
 Nét dels reis catòlics  de la dinastia dels 
Austria i emperador d´Alemania.Va 
concloure la conquista d´Amèrica , i la 
primera volta al món de Magallanes i el 
Cano.

Heretà la corona espanyola i les possesions 
americanes, Fou un gran defensor del 
catolicisme, mantindre moltes guerres amb 
països europeus per el protestantisme, i 
contra el turcs ( van véncer a la batalla de 
lepanto). 



                                       ELS  REIS DEL SEGLE XVII

FELIPE III  (1598- 1621) FELIPE IV (1621-1665) CARLOS II (1665-1700)
Va  decretar l´expulsió dels 
moriscos.Alló va afectar a la 
demogràfia del moment i a la 
mà d´obra al camp.

El seu objectiu era 
restaurant el poder del tro. 
Va deixar les sues funcions 
als vàlids.Va fomentar la 
producció industrial 
artesanal. 

Ültim rei de la dinastia dels 
Austrias.La monarquia estav 
debilitada.Va morir sense 
descndència.

                         ASPECTES  DECADENTS DEL SEGLE XVII

   Hi ha un descens de la població degut a les enfermetats ( peste ) i a les guerres 
contínues amb altres països ,  la expulsió total dels moriscos, i la emigració a Amèrica.

Reducció de l´activitat comercial provocada per el descens de la població, l´or i la plata 
començaren a escassejar. Espanya deixa de ser la nació més poderosa, i un tro buit 
sense emperador         
                                          SEGLE D´OR

Aquesta època va ser molt important per a la literatura i l´art. Hi han grans 
escriptors com Quevedo , Cervantes , Lope de Vega.

A la pintura destaquen Velazquez Murillo i Ribera, molts pintors de la Corte.
A la arquitectura es van edificar gran palaus ( Escorial) per asemblar-se a la cort de 

França.

     Cervantes                                                      Escorial



                    ACTIVITATS     EDAT MODERNA   ( segles XVI -XVII )

    1- Calcula els anys que van reinar cadascún dels reis de cada segle.
    2- Busca al diccionari: 
      valido, absolutista, privilegiats, no privilegiats, peste.
    3- Observant la tabla de la societat calcula la població que vivia a la ciutat. Fes una 
gràfica.
    4- Apega cada retrat dels reis sota al seu regnat.
    5- Investiga que llibre va escriure Cervantes, i que rei va manar construir l´Escorial.
    6-Observa:

Any 1530 1591
Corona d´Aragó    779.000 habitants   1. 034 000  habitants
Corona de Castella    3.919.000 habitants     558.9000  habitants

         Compara amb els habitants de l´època dels Reis Catòlics.
         Fes una grafica .
         Explica la causa del descens de la població.

              CARLOS I                               FELIPE II 

            FELIPE III                                       FELIPE IV                     CARLOS II                
.                                                                                                                   



                                             CARLOS II  ( 1665-1700)

        Començant el segle XVIII , la mort del rei Carlos II de la casa dels Austrias, era 
imminent, els territoris d´Espanya eren amplissims ( Colonies americanes, Sicilia, 
Napoles, Cerdeña, Milan y Paises Bajos ) El tro vacant tenia dos candidats, els dos casats 
amb dues germanes del rei:

  Luis XIV rei de França que volia que el seu nét Felipe D´Anjou ( Felipe V) fóra l´hereu.

  Leopoldo emperador austriaco volia la corona per a son fill Arxiduque Carlos.

 La unió de França i Espanya sota el regnat de Felipe V donava por als països europeus, 
d´aquesta manera europa es va dividir en els defensors de Felipe V i els defensors de l
´arxiduque Carlos.Aixó va provocar la guerra de Succesió.

                    
            Felipe V  ( Borbón )                                           Arxiduc Carlos ( Austria)

                                            GUERRA DE SUCCESIÓ  (1701-1713) 

          La guerra de Succesió va produir-se per alcançar la corona d´Espanya. 
França i Castella van recolçar a Felipe V mentres que Inglaterra Holanda ,Austria i la 
corona d´Aragó  recolçaren a l´Arxiduc Carlos.La pau es va aconseguir mitjançant el tratat 
d´Utrecht ( 1713 ) que va resoldre:

–Felipe V es reconegut com rei d´Espanya .
–Abolixen els furs d´Aragó.
–Els territoris de Paises Bajos, Napoles i Cerdeña passan a Austria.
–Inglaterra va obtindre Gibraltar, Menorca i el drte del comerç amb Amèrica.

El tratat d´Utrecht va marcar l´hegemonia d´ Inglaterra.
D´aquesta manera comença la casa dels Borbons a Espanya, d´on procedeix el nostre 
actual rei Juan Carlos I.



                                 ACTIVITATS GUERRA DE SUCCESIÓ
                   
    
    1- Apegar els retrats dels reis .
    2- Calcular els anys que va durar la guerra.
    3- Qué és un fur? O fuero?
    4- A la població de Almansa va tindre unes de les batalles més importants de la Guerra.
        Busca informació sobre aquesta batalla .
    5- Consultar el video sobre el tratado de Ultrecht
http://www.artehistoria.com/histesp/videos/111.htm 

                 Felipe V                                            Arxiduc Carlos

  

http://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.artehistoria.com%2Fhistesp%2Fvideos%2F111.htm&session_token=ydJLTGZHOE83kyJ7V-LhfJsRPnB8MTMwMzMyNjM0NA%3D%3D


                                                  EL SEGLE XVIII

Amb Felipe V comença a regnar en Espanya la casa dels Borbons . Van regnar:

Felipe V
(1700-1746)

Fernando VI
(1746-1759)

Carlos III
(1759-1788)

Carlos IV
1(788-1808)

                                                 ASPECTES POLÍTICS

Al segleXVIII és característic la monarquia absoluta , la burgesia s'oposava a la 
monarquia ja que volia poder econòmic i polític( aquest monopolitzat per la noblesa).
La burgesia asumix el protagonisme del segle oposan- se a l'absolutisme i als privilegis de 
la noblesa i el clergat.
Inglaterra té una gran preponderancia , de la mateixa manera que ho foren França i 
Espanya a l'anterior segle
                                                    ASPECTES ECONÒMICS

L'economia durant este segle es va desenvolupar gràcies a:
Nova influència dels materials provenents d'Amèrica.L'agricultura aumentà les 
produccions gracies als nous productes de cultiu  ( dacsa i creïlla).
Es van trobar noves mines al Brasil d'or i de plata.
Es van desenvolupar moltes industries  de teixits, porcelana, vidre....
Es van crear companyies comercials amb el comerç d'Amèrica.
Acaven les grans epidemies.

      El segle XVIII  és el segle de l'il.lustració, moviment que es desenvolupa a França, un 
moviment, cultural, científic i polític " Il.lustració" i es va difondre per Europa amb 
l'Enciclopèdia, i un gran impuls a l'esennyament i la raó.
Van surgir les idees de Montesquieu, Rousseau i Voltaire.



                                 ACTIVITATS  DEL SEGLE XVIII

1- Retalla els reis d 'asquest segle.
2-Definix:
 Monarquia absoluta  , il.lustració, enciclopedia,
3- Calcula els anys que van regnar cadascun dels reis del segle XVIII        
4- Busca informació sobre Montesquieue, Rousseau i Voltaire.
5- Qui és Descartes?
6- Busca informació del pintor del quadre.

   FelipeV                           fernado VI                            Carlos III                     Carlos IV

                                                 



                                   LA EDAT CONTEMPORANEA

Es el periode de temps des de la Revolució francesa 1789 fins als nostres dies.

                                          REVOLUCIÓ FRANCESA

    Va ser el canvi polític més important a Europa , França estava sota el domini de la 
monarquia absoluta de Luis XVI , el poder del rei i de la noblesa esa la base de l'Estat, 
mantindre aixó suposava:

–                    Molts funcionaris amb ambicions de poder.
              Tindre un exèrcit permanent.

                         La cort del rei vivia amb molts de luxos.

    Es va intentar solucionar el problema del dèficit de la monarquia augmentant els 
impostos, es pretendia que la noblesa pagara impostos a la qual cosa no estava 
disposada.
Els burgesos volien acceder als carregs plítics i els camperols estaven cansats de vore 
tanta injusticia.

    En 1789 es van reunir els Estats Generals i França tenia una situació molt delicada, el 
14 de juliol la burgesia recolçada per la noblesa i els camperols van tomar la Bastilla, 
simbol del régimen absolutista.
    Es forma l'Asamblea Nacional formada per :

                                   La burgesia alta ( banquers i comerciants )
                                   La burgesia baixa ( Advocats i metges )

 L'Asamblea Nacinal :

– Va eliminar els privilegis de la noblesa i el diezmo de l'esglèsia.
– Proclamà la soberania Nacional.
– Va redactar la Declaració dels drets  Humans.
– La separció del poder en ejecutiu, legislatiu i judicial.

  Luis XVI                                                                              La Bastilla



                                ACTIVITATS DE LA REVOLUCIO FRANCESA

1- Retalla a Luis XVI i la pressó de la Bastilla.
2-Busca informació sobre l'Asamblea Nacional.
3-Què va passar amb el rei de França i la seua familia?
4- Qui eren els jacobinos i los girondinos?
5-Busca la declaració dels drets Humans tria un article i representa'l amb un cartell.

             Luis XVI                                                                              La Bastilla

                                                 



                                          EL SEGLE XIX

                           LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.

     Al començament del segle XIX l'emperador francés Napoleon , va estendre el seu 
domini  per una gran part d'Europa.

    Al 1808 les tropes van invair Espanya aquesta invasió va suposar la guerra de la 
Independencia que acabà al 1814, amb el triomf d'Espanya.

    Durant la guerra de la Independencia , a Cadiz es va elaborar la primera Constitució 
espanyola ( 1812), que recollix els principals drtes dels ciudadans com era el dret del vot.

   Al mateix temps, les colonies d'Amèrica proclamaven la seua independencia..
  
   Quan acabà la guerra de la Independencia, va pujar al tro Fernando VII  , el seu regnat 
suposa la supresió dels drets i de les llibertats.

  Durant el regant de Isabel II es van enfrontar dos partits: els liberals ( partidaris dels 
drets humans ) i els absolutistes ( enemigs de canvis polítics)

  En 1873 es proclamà la primera república. I en 1874 tornà la monarquia amb Alfonso XII 
redactan- se una nova Constitució.



                                      ACTIVITATS    DEL SEGLE XIX

1-Retalla les il.lustracions.apega-les per ordre cronològic.
2-Busca la definició de:
                                  República, Cortes, Liberal ,Absolutista,independencia,colonies

3-Quant de temps ha passat des de la guerra de Succesió fins a l començament de la 
guerra de la Independencia?.
4- Wuè temps va durar la guerra de la Independencia?.
5-Què temps va durar el regnat de Fernando VII?
6- Què temps va durar la primera republica?
7-Durant que regnat es va succedir els liberals i els absolutistes'?
8-Què rei va instaurar la monarquia després de la 1ª República?

Napoleon
       Fernando VII

   Isabel II Alfonso XII



                                                         EL SEGLE XIX

                                           REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Es el conjunt de canvis técnics i econòmics que es produixen al món al segle XIX i van 
transformar els treballs artesanals en industrials.

Al final del segle XVIII l´economia europea estava basada exclusivament a
 l´agricultura i el comerç. La forma de producció era artesanal, es a dir el comerciant 
donava els teixits a les particulars i aquestos el retornaven a canvi de diners.

Aquesta manera de producció va canviar i começà a Inglaterra pais on es donaven 
les condicions necessaries per al canvi:

– Tenia importants mines de carbó, i ferro
– La burgesia tenia gran acumulació de capital.
– Un parlament que recolçava les idees liberals.
– La marina mercant  més importants del món.
– Mines de ferro i carbó.

                                      REVOLUCIÓ AGRARIA

 Durant el segle van canviar les formes d´explotació agraria: rotació dels cultius, 
adobs, estrils ; tot alló va provocar excedents a la producció , a consequència d´alló van 
baixar els preus dels productes.Molts camps van ser tancats i comprats als agricultors, 
allò provocà un exode rural  del camp a les ciutats.

Una altra consequència de les millores a l´agricultura va ser l´augment demogràfic, 
la millor alimentació i la utilització de les vacunes va fer-ho posible.

   SOCIEDAD  RURAL   SOCIEDAD INDUSTRIAL



                                       

                             ACTIVITATS DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
  1- Què és el carbó?. 
  2- Què significa la rotació dels cultius?
  3- Busca informació del cotói del ferro
  4-Qui va decobrir les vacunes ? .Què són?
  5- Retalla les afirmacions i apega segons a la columna que pertanyen.
  6-Completa l´esquema  de la R. Industrial i de les materies primes
  7- Consultar http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?temaclave=1196
                                     
                                               REVOLUCIÓ INDUSTRIAL



preguntanº5

Economia basada en el camp Dispersió de la producció
Economia basada en la industria Concentració de la producció
La noblesa té el poder Societat estamental
La burgesia té el poder Igualtat abans la llei
Baixa mortalitat Molt creiximent de la població
Alta mortalitat Poc creiximent de la població

Pregunta nº 6



                                          LA MÀQUINA DE VAPOR

La utilització de l´energia produïda per les calderes de vapor per a moure les màquines 
teixadores i de filar van ser el principi d´increment de la producció al mateix temps de la R. 
Industrial .
La màquina de vapor produida per corrent de vapor que permitia moure una roda durant 
molt de temps , es va aplicar al transport i a la siderúrgica. La màquina de vapor va ser 
inventada per James Watt en 1769.

1- recipient d´aigua  2- Volant 3- Tanque condensador d´aigua 4-Balancí 5- Piston
 6-cilindro  ABCD valvules de pressió

La caldera hierve el agua contenida en el recipiente 1, cuando la presión del vapor es 
considerable, la válvula B se abre dejando pasar el vapor al cilindro 6, consiguiendo así 
desplazar el pistón 5 hacia arriba debido al aumento de la presión.

Al subir el pistón, el agua contenida en el hueco sobrante del cilindro 6 pasa al tanque 3, 
la válvula D, al aumentar la presión en el tanque 3, se abre dejando pasar el agua al 
cilindro 6.

En este momento, la propia inercia del conjunto hace que el sistema alterne las aperturas 
de las válvulas por la presión, consiguiendo así el doble efecto, donde el vapor y el agua 
actúan en las dos caras del pistón. 



                                         
                                          LA ERA DEL RAÍL

  Al segle XIX observen els avantges a les mitjans de transport i les facilitats per al 
comerç,es van desenvolupar el ferrocarril i els vaixells aplicant la màquina de vapor. Per la 
construcció de trens era necessari la industria siderúrgica  per a fabricar els rails ( a partir 
del ferro).
Es van invertir els beneficis del cotó i dels cultius a les industries  , d´aquesta manera la 
industria siderúrgica va trobar la posibilitat d´expansió.

La primera locomotora va ser un gran èxit, (Stephenson)

      

A 1830 va transitar el primer tren de passagers. 



                            DE L´ARTESANIA A LES FÀBRIQUES

La incorporació de la màquina de vapor exigix una gran inversió de capital, fins ara la 
burgesia el destinava als bancs i al comerç, pero va descobrir la importancia de produir a 
molt baix coste i en grans cantitats.D´aquesta manera va naixer la burgesia industrial, va 
crear fàbriques que van suposar el fi dels tallers industrials. Al final del segle XVIII va faltar 
fusta era imprescindible trobar un altre combustible el carbó es va imposar i les fàbriques 
es van situar proximes a les mines.
Les fàbriques es van omplir de persones vingudes de l´exodo rural i dels artesans que no 
podien competir amb elles., a este sistema de producció va anomenarse Capitalisme ja 
que la industria serà el nou centre de producció que estarà relaccionat amb els bancs, la 
producció i les ventes. La industralització va passar des de Inglaterra al nord d´Europa.

                             

                                               CANVIS SOCIALS

Amb la industrialització  també creixen els conflictes socials, a molts capitalistes no 
els importava que els seus treballadors feren moltes hores de treball a canvi de poc jornal 
inclós fent treballar a xiquets de molt poca edat en condicions nefastes.
        La societat ja no s´estableia per estaments socials sino per classes socials ( la 
formen grups obers segons la seua fortuna )

 Per una banda estaba la burgesia que tenia el capital d´inversió i les fabriques .
per un altra el proletariat que eren els obrers que treballaven a les fabriques a canvi 
d´un jornal, s´anomenaven així ja que l´unica propietat que tenien eren la seua 

prole ( els fills) que despres serien incorporats a les fàbriques.
      La preocupació de augmentar la producció al menor coste posible aprofitan el gran 
nombre de aturats que hi havien, va fer surgir les primeres associacions d´obrers els 
sindicats per a defendre les seues condicions de treball.



1-Classe social que surgix per la industralització.2-Materia que substituix a la fusta com a 
combustible.3-Fabricat per la industria siderurgica.4-Descobriment cientific que millora la 
demografia.5-Sistema economic a canvi d´eun jornal.6-Nova forma de organització social.
7- Causa d´augment de la població urbana.

                                             



                                INVENTS DEL SEGLE XIX

  l´automobil de Benz 1885  La bombeta de Edison 1882

El cinematograf dels Lumier 1895  Fonografo  de Edison

Telegrafo Morse 1835   Telefono  Bell 



La radio Marconi 1895  Máquina d´escriure Burt 1829

   Busca informació al menys de dos invents  :


	            FELIPE III                                       FELIPE IV                     CARLOS II                

