
Objectius

• Conèixer el conflicte europeu que va ocasionar la mort sense descendència de Carles II 
d’Àustria monarca dels regnes hispànics.

• Saber què era la Gran Aliança. 
• Motius pels quals molts països de l’Europa occidental no acceptava Felip d’Anjou com a rei 

de l’Imperi Hispànic.
• Saber que els habitants dels territoris de la Corona catalanoaragonesa van recolzar l’Arxiduc 

Carles d’Àustria i lluitar contra Felip d’Anjou i els seus partidaris.
• Saber quines conseqüències van tenir per Catalunya el fet de perdre la Guerra de Successió.
• Saber extreure informació de videos i fons documentals, i saber-la explicar.

Descripció de l’activitat 

El tema s’introdueix  amb la lectura d’uns breus textos sobre Felip i dues imatges significatives de 
la Guerra de Successió espanyola : la Batalla d’Almansa i la Batalla de l’11 de setembre. A partir 
d’aquí miraran tres fragments de tres videos sobre la mort de Carles II, la Guerra de Successió i les  
seves  conseqüències  i  l’enderroc  del  barri  de  Ribera de Barcelona.  Dels  dos  primers  videos  en 
respondran dos qüestionaris  i  del  contingut del tercer en faran un resum. Per acabar la  sessió  
comentaran alguns aspectes del Decret de Nova Planta.

Recursos emprats 

Els recursos necessaris per a dur a terme les activitats són:

• Web:  Fascina’t amb les Ciències Socials amb TIC ( http://montse.quintasoft.net ), 
Enciclopèdia digital: enciclopèdia.cat.

• Videos de TV3 : “ Sobre la mort de Carles II “  ,Entre la desfeta i la recuperació (del capítol 
17 de la sèrie Memòria de Catalunya  ) i  El Born, un vincle amb el passat ( selecció 
d’imatges que es troben a youtube ).

• Document digitalitzat del Decret de Nova Planta  (http://www.llibrevell.cat/nueva-

planta/).

Temporització

1 sessió d’una hora

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 2n d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

S’introdueix el tema llegint i comentant, col·lectivament, els textos i imatges que l’introdueixen, a 

fi de que l’alumnat n’adquireixi una visió general que l’ajudi a assimilar millor el contingut  dels 

videos que veurà després. 

Fet això, hauran de mirar els talls de tres videos sobre la mort de Carles II ( 1’40” ), la Guerra de  

Successió i les seves conseqüències ( 9’30” )  i l’enderroc del barri de Ribera de Barcelona ( 2’47” ), 

i fer les activitats que se’ls proposen i que hi estan relacionades . Després faran un comentari guiat 

del Decret de Nova Planta. Són activitats previstes per fer-les individualment o en parelles, sobretot
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el segon video “ entre la desfeta i la recuperació. Com que els videos són molt curtets és més 

aconsellable que els mirin amb els seus ordinadors i amb auriculars que no pas col·lectivament, i 

d’aquesta manera cadascú pot treballar  més al  seu ritme, i  el  professor/a pot  anar ajudant a 

aquells que els costi més captar la informació necessària per respondre les preguntes.

Tant vosaltres en aquest document, com l’alumnat a les seves fitxes hi teniu els enllaços necessaris.

En funció del grup que tingueu es pot acabar la sessió fent una correcció de les activitats, o bé si no 

les han acabat les hauran d’acabar de deures per a corregir-les la propera sessió. Com que en 

aquesta  sessió  es  tracta  que  treballin  de  forma  molt  autònoma,  aquesta  posada  en  comú  és 

important de fer-la per tal d’aclarir dubtes i assegurar-se que han entès bé la importància de la 

repercussió  que  va  tenir  per  a  Catalunya  i  en  general  tots  els  territoris  de  la  Corona 

catalanoaragonesa la pèrdua de la Guerra de Successió i esdeveniment al tron de Felip V.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:

• Conflicte europeu que va ocasionar la mort sense descendència de Carles II 
d’Àustria monarca dels regnes hispànics.

• La Gran Aliança i la Guerra de Successió espanyola.
• Participació dels territoris de la Corona catalanoaragonesa en la Guerra de 

Successió contra Felip d’Anjou i a favor de l’Arxiduc Carles d’Àustria.
• Conseqüències que va tenir per Catalunya i en general per als territoris que 

formaven la Corona Catalanoaragonesa el fet de perdre la Guerra de 
Successió.

Competències i processos:

Competències especialment presents :
• Competència comunicativa lingüística i audiovisual
• Competència d’aprendre a aprendre
• Tractament de la informació i competència digital

Processos especialment presents en aquest element :

• Anàlisi de fonts secundàries
• Anàlisi de fonts primàries

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat

El trobareu al material descarregable de l’aplicatiu ARC

mat_alumnat_borbons_catalunya.pdf

Altres documents

Adreça de la pàgina web on podeu trobar les activitats:

http://montse.quintasoft.net/2ESO/16.cata_borbons/catalunya_borbons.htm
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Altres adreces:

Videos de TV3

-  “ Sobre la mort de Carles II “ : http://www.tv3.cat/elborn/videos/born_video2.wmv

- Entre la desfeta i la recuperació (del capítol 17 de la sèrie Memòria de Catalunya  ):
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19446

- El Born, un vincle amb el passat ( selecció d’imatges ).
http://www.youtube.com/watch?v=_c3xBmY6eEs&hl

Adreça de consulta:
- http://www.enciclopedia.cat/  

Adreça del Decret de Nova Planta :
- http://www.llibrevell.cat/nueva-planta/  

Itinerari

Itinerari Element Ordre

L’Edat Moderna: traiem-ne l’entrellat Felip V de Borbó i Catalunya 16
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