
La monarquia absoluta

Objectius

• Conèixer els trets característics de la monarquia absoluta.
• Saber reconèixer el canvi polític que representa respecte l’Edat Mitjana.
• Conèixer els instruments en què els reis absoluts basen el seu poder.
• Conèixer la relació entre absolutisme i guerres.

Descripció de l’activitat 

En aquesta unitat didàctica l’alumnat treballarà el concepte d’estat modern així  com les 

principals característiques de la monarquia absoluta. Ho faran buscant informació en un text,  

responent un qüestionari, duent a terme activitats interactives i resolent un puzzle. El puzzle  

l’hauran de fer per poder respondre dues preguntes que se’ls hi formulen sobre Lluis XIV.

Recursos emprats 

Pàgines web: http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/index.htm, http://www.educarchile.cl/, 
Fascina’t amb les Ciències Socials amb TIC, fitxa de treball, puzzle (www.jigsawplanet.com)

Temporització

1 hora 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 2n d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

Unitat  didàctica destinada a treballar  el  concepte d’estat  modern així  com les principals 

característiques de la monarquia absoluta. L’alumnat ha de buscar informació en un text de 

la web: http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/index.htm, i respondre un qüestionari sobre el 

contingut del mateix. A continuació duran a terme activitats interactives ( estan en castellà ), 

destinades especialment a entendre l’evolució des de l’Edat Mitjana cap a l’Edat Moderna, 

analitzant factors de continuïtat i canvi,  i establint relacions també amb l’actualitat. Tot i  

que la mecànica del programa és molt intuïtiva, a la web s’expliquen les pautes que els/les 

alumnes  han  de  seguir.  Aquesta  pàgina  d’instruccions  se’ls  obrirà  quan  cliquin  la  tecla: 

L’Estat Modern. Els exercicis de l’aplicatiu són aleatoris, de manera que poden realitzar-los 

més  d’una  vegada  sense  que  es  repeteixin  de  forma  idèntica.  Comprèn  activitats 

d’autoavaluació.  En el  mateix full  on  respondran el  qüestionari  ,  els/les  alumnes hi  han 

d’anotar  els  resultats  de  l’avaluació  i  també  hi  han  de  copiar  un  mapa  conceptual  que 

introdueix l’activitat.   Per acabar realitzaran un puzzle , que una vegada resolt els donarà un 

text sobre Lluís XIV. D’aquest text n’hauran de respondre dues preguntes en la mateixa fitxa  

on han fet les altres activitats. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat
• Mat_alumnat_absolutisme.pdf

Altres documents

Adreça de la pàgina web on podeu trobar les activitats:

• http://montse.quintasoft.net/2ESO/2absolutisme/absolutisme.php  

En aquesta adreça hi trobareu informació sobre com utilitzar les “ Odas de historia, geografia  
i C. Sociales   “de les quals forma part l’activitat interactiva que es planteja en aquesta 
unitat didàctica.

• http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=4538cbd8-d22a-  
458b-a427-da22544e5827&ID=199141

Tot i que l’activitat la podreu obrir directament en la web: Fascina’t amb les C. Socials amb  
TIC , en aquesta adreça podreu descarregar l’activitat si ho desitgeu:

• http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=191727  

Itinerari

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre
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Continguts:
• Característiques de la monarquia absoluta.
• Instruments en què els reis absoluts basen el seu poder.
• Relació entre absolutisme i les guerres de l’edat Moderna

Competències i processos

Competències especialment presents :

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual
• Tractament de la informació i competència digital
• Competència d'aprendre a aprendre

Processos especialment presents en aquest element :

• Anàlisi fonts secundàries

• Jocs
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