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L’Imperi Hispànic al segle XVI 
 

 

Objectius  
 
• Conèixer les característiques més significatives de l’Imperi Hispànic durant el segle XVI. 
• Saber els projectes de govern de Carles V i Felip II. 
• Conèixer els conflictes i guerres que varen tenir ambdós reis per aconseguir els objectius que 

s’havien plantejat. 
• Adquirir unes nocions elementals sobre el Renaixement durant l’Imperi Hispànic. 
• Identificar els territoris que formen part de l’Imperi Hispànic durant el regnat de Carles V. 
• Identificar els territoris que formen part de l’Imperi Hispànic durant el regnat de Felip II. 

 
Descripció de l’activitat  
 
Unitat didàctica per conèixer les principals característiques de l’Imperi hispànic al segle XVI. La 

primera part d’activitats són d’introducció i les hauran de fer individualment, i consisteixen en 

observar un vídeo i unes diapositives, llegir dos textos breus i resoldre un qüestionari. En la segona 

part, en grup,  han de buscar informació, presentar-la en diapositives i explicar-la a la resta de la 

classe. 

Recursos emprats  
 
Pàgina web: Fascina’t amb les Ciències Socials amb TIC, vídeo d’Edu3: Hª de Catalunya cap.XVI, 
diapositives: “L’Imperi Hispànic “. 
 
Temporització 
 
3 o 4 sessions depenent de la durada de les exposicions orals.  
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Especialment destinat a alumnes de 2n d’ESO 
 

Aspectes didàctics i metodològics  
 
En aquesta unitat es proposen activitats introductòries, de consolidació i d’ampliació. Algunes les 
treballaran individualment, d’altres col·lectivament i les últimes en parelles o grups de tres. 
Es podrien estructurar de la manera següent: 
 

Veure video i fer activitat 

• Activitat prèvia, a casa, abans de l’inici del 
tema a l’aula.  

• L’activitat l’han de fer en el mateix full que 
respondran el qüestionari de les diapositives, i 
que està inclòs a la pàgina web. 

Lectura dels textos 1 i 2 de la pàgina web i 
observació del mapa. 

• Activitat oral col·lectiva dirigida pel 
professor/a . Es farà en iniciar el tema. 
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Veure diapositives i respondre qüestionari • Activitat individual. 
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Preparació d’un aspecte del tema i 
presentació dels resultats en diapositives i 
exposició oral. 

• Preparació en parelles o grups de tres 1 dels 
aspectes del tema, a partir de la informació 
que trobaran en documents pautats d’internet.  

 
• A partir de les exposicions dels companys/nyes 

hauran de respondre unes preguntes. A l’hora 
de preparar les diapositives i l’exposició han 
de tenir en compte aquestes preguntes per 
donar-hi resposta. 

• A la pagina web hi trobareu el guió dels 
aspectes a treballar, les adreces que han de 
consultar ( 4.1 ACTIVITATS ) i les preguntes 
que hauran de respondre ( 5.FITXA ). 
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Exposicions orals i resolució de les 
preguntes. 

• Activitat col·lectiva.  
• El professor/a haurà de valorar si es fa una 

correcció col·lectiva de les preguntes en 
acabar les exposicions o si es recull i es 
corregeix individualment. 

 
 

 Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
 

 
Documents adjunts  
Material de treball per a l’alumnat 
 
mat_alumnat_imperi_hispànic 
 
Adreça de la pàgina web: 
 
http://montse.quintasoft.net/2ESO/6.imperi_hispanic/imperi_hispanic.htm 
 
Itinerari 
 

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre 
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Continguts: 
 
• Característiques més significatives de l’Imperi Hispànic durant el segle XVI. 
• Projectes de govern de Carles V i Felip II. 
• Conflictes i guerres que varen tenir ambdós reis per aconseguir els objectius que s’havien plantejat. 
• Nocions elementals sobre el Renaixement durant l’Imperi Hispànic. 
• Territoris que formen part de l’Imperi Hispànic durant el regnat de Carles V. 
• Territoris que formen part de l’Imperi Hispànic durant el regnat de Felip II. 
 
 
 

Competències
 

 
Processos

 

Competències especialment presents: 

 

� Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

� Tractament de la informació i competència digital. 

� Competència d'autonomia i iniciativa personal. 

Processos especialment presents : 

 

� Debat i exposició oral. 

� Anàlisi de fonts secundàries. 

� Identificació dels territoris de l’Imperi. 


