
Els Àustries i Catalunya

Objectius

• Repassar les característiques més significatives de l’Imperi Hispànic dels Habsburg.

• Saber les actuacions més rellevants de cada monarca dels Habsburg en relació a Catalunya.

• Conèixer el context en el qual va tenir lloc la Guerra dels Segadors.

• Aprendre els personatges així com els fets més destacats de la Guerra dels Segadors.

• Conèixer el context en què es va desenvolupar el bandolerisme català..

• Aprendre els fets i personatges significatius del bandolerisme català del segle XVII.

• Aprendre a expressar, resumir, esquematitzar la informació extreta de diferents suports i 

argumentar les opinions pròpies sobre la situació de Catalunya . 

Descripció de l’activitat 

Conjunt d’activitats per aprendre la repercussió del govern dels diversos Àustries a Catalunya. S’inicien 

observant un mapa conceptual, llegint un breu text, mirant un vídeo i completant un text relacionat amb 

aquest. Després a partir  de recursos d’internet els/les alumnes faran resums i  esquemes i  hauran de 

resoldre, entre d’altres, una cacera del tresor  sobre la Guerra dels Segadors,  i diverses activitats sobre el  

bandolerisme català.

Recursos emprats 

 Pàgines web: Fascina’t amb les Ciències Socials amb TIC, http:blogs.sapiens.cat, 

http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya.

 Videos d’Edu3: cap 15: Catalunya dins la Monarquia Hispànica  del programa Memòria de Catalunya, 

La família del programa “ Històries de Catalunya “

 Cacera del tresor de la Guerra dels Segadors de Marta HF.

 Plataforma multimèdia documenta.

 Aplicatiu per a realitzar esquemes online bubbl.us

Temporització

4 o 5 sessions. 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 2n d’ESO
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http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya


Aspectes didàctics i metodològics 

Les activitats es poden estructurar de la manera següent:

1ª
SE

SS
IÓ Introduir  el  tema  comentant  l’esquema 

inicial amb les característiques generals de 
la  política  dels  Àustries  ,  i  llegint  i 
comentant el text  d’introducció.

• Activitat col·lectiva per contextualitzar 
dirigida pel professor/a

Veure  vídeo  (  fragment  de  3’26”  )  i  fer 
l’activitat  de  la   1ª  part  de  la  fitxa  1 
simultàniament.
Realitzar l’activitat de resum de la 2ª part 
de la fitxa 1 sobre Carles V.

• Activitats individual.

( L’esquema el poden fer amb el programa que 
facin servir habitualment o bé amb el bubbl que es 
molt fàcil d’utilitzar. Cal enregistrar-se però no 
s’ha d’instal·lar )

Dur a terme el resum de la Fitxa II sobre 
Felip II.
Fer un esquema online sobre la política 
dels Àustries a Catalunya.
Si no tenen temps d’acabar-la a classe 
l’hauran d’acabar a casa.

2ª
 S

ES
SI

Ó

Corregir les activitats del dia anterior

• Activitat col·lectiva dirigida pel professor/a
Llegir i comentar el text sobre la Guerra 
dels Segadors .

Obrir  la  fitxa  de  la  cacera  del  tresor  i 
explicar com ho han de  fer. 

A la cacera del tresor hi ha 9 preguntes i la 
gran pregunta final. Es tracta que en grups 
de tres persones busquin la resposta de les 
preguntes, però cada membre del grup en 
resoldrà  3,  i  tots  respondran  la  gran 
pregunta. Després, els tres components del 
grup posaran en comú la feina que han fet. 
Tots han d’escriure les respostes de totes 
les  preguntes  i  han  de  consensuar  la 
resposta de la gran pregunta.

• Activitat col·lectiva dirigida pel professor/a

• Treball en grups de tres.

3ª
 S

ES
SI

Ó Es corregirà  la feina feta i  es debatrà la 
resposta de la pregunta final.

• Activitat col·lectiva dirigida pel professor/a
S’introduirà l’activitat llegint i comentant 
el  text  sobre  bandolerisme  i  després 
s’obrirà  l’enllaç  de  la  plataforma 
documenta i se’ls explicarà com ho han de 
fer,  llegint  i  comentant  col·lectivament 
l’apartat: què has de fer ?

Realització de les activitats • Activitat individual o en parelles

4ª
 S

ES
SI

Ó

S’acabaran les activitats iniciades
 el dia anterior.
Correcció

• Activitat individual o en parelles
• El professor/a valorarà la conveniència de fer 

una correcció col·lectiva o bé fer una correcció 
individual de la feina feta.
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Continguts

• Característiques més significatives de l’Imperi Hispànic dels Habsburg.
• Actuacions més rellevants de cada monarca dels Habsburg en relació a Catalunya.
• Context en què es va desenvolupar la Guerra dels Segadors.
• Personatges i fets més destacats de la Guerra dels Segadors.
• Context en què es va desenvolupar el bandolerisme català.
• Fets i personatges significatius del bandolerisme català del segle XVII.

Competències

Competències especialment presents:

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
• Tractament de la informació i competència digital
• Competència social i ciutadana

Processos

Processos especialment presents :

• Observació
• Anàlisi de fonts secundàries
• Debat i exposició oral

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat

mat_alumnat_catalunya_austries

Adreces d’internet

Totes aquestes adreces estan compreses en la pàgina web o en les fitxes de treball de l’alumnat.

 Adreça de la pàgina web:

http://montse.quintasoft.net/2ESO/15.cata_austries/cata_austries.htm

 Activitats compilades sobre bandolerisme

http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=0D3BEF6864ABE0AD7403E1579E914429

Altres adreces d’internet

 Videos 

Catalunya dins la Monarquia Hispànica del programa “ Memòria de Catalunya “

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17802&p_ex=memoria%20de
%20catalunya&p_alg=catalunya%20dins%20la%20monarquia%20hispanica&p_tip=VIDEO

La família del programa “ Històries de Catalunya “

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18401

 Informació sobre els Àustries i Catalunya

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/historia-de-catalunya/page/16/
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http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/cronologia/cron103448347.htm

http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/cronologia/cron103448312.htm 

 Cacera del tresor

http://phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=3669&id_pagina=1 

 Aplicatiu plataforma multimèdia

http://www.Documenta.cat

 Aplicatiu per a realitzar esquemes online

http://www.bubbls.us

Itinerari
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Itinerari Element Ordre

L’Edat Moderna: traiem- ne l’entrellat. Catalunya i els Àustries 15

http://www.bubbls.us/
http://www.Documenta.cat/
http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=3669&id_pagina=1
http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/cronologia/cron103448312.htm
http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/cronologia/cron103448347.htm

