
La societat de l’Edat Moderna

Objectius

• Saber les continuïtats i canvis que es van produir en la societat a l’Edat Moderna.
• Relacionar els canvis polítics amb els canvis en la funció política de la noblesa.
• Conèixer els nous grups socials que sorgeixen: burgesia, assalariats, corsaris, bandolers...
• Saber descriure la societat de l’Edat Moderna.
• Saber relacionar l’organització social i política de l’Edat Moderna amb la Revolució Francesa.

Descripció de l’activitat 

Activitats per conèixer els principals grups socials i l’estructura i organització de la societat a l’Edat 
Moderna. S’inicien amb la lectura individual d’un breu text introductori i la resolució d’un quadern 
digital interactiu per a aprendre’n els conceptes bàsics. Després, primer per parelles i després en 
grups  de quatre,  resoldran  les  preguntes  plantejades  en  una  cacera  del  tresor.  Les  primeres 
activitats són més descriptives i en les últimes es treballa més el raonament i l’argumentació.

Recursos emprats 

Pàgina web: Fascina’t amb les Ciències Socials amb TIC, quadern digital: La societat a l’Edat 
Moderna, cacera del tresor: La societat de l’Edat Moderna, una societat desigual

Temporització

2 sessions

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 2n d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

Es  tracta  d’una  unitat  didàctica  per  treballar  els  conceptes  bàsics  de  la  societat  de  l’Edat 

Moderna.  Els/les  alumnes comencen amb activitats  molt  bàsiques  i  més mecàniques,  però a 

mesura que vagin adquirint més coneixements del tema aniran fent activitats on calgui posar en 

joc  habilitats  més  creatives  i  de  raonament.  Per  dur-les  a  terme  es  parteix  de  la  lectura  

col·lectiva a l’aula d’un breu text informatiu i de l’observació i comentari de la piràmide social 

de  l’època.  Aquestes  activitats  estan  pensades  per  introduir  el  tema  i  posar  en  comú  els 

coneixements previs.  Fet això, individualment realitzaran un quadern digital. Com ja se’ls hi 

adverteix a la pàgina web, per veure els enunciats de les preguntes han de clicar la tecla de les 

instruccions. A mesura que vagin acabant poden començar les activitats de la cacera del tresor  

per  parelles.  Quan  tots  hagin  superat  el  quadern  es  pot  fer  una  posada  en  comú  del  seu 

contingut.  La segona sessió  es dedicarà íntegrament a  la  cacera del tresor.  A través  de les 

qüestions que han d’anar resolent treballaran la descripció, l’explicació , l’argumentació i la  

interpretació. L’últim apartat , donat que és el de més dificultat el faran en grups de 4. S’acaba 

la sessió amb un posada en comú de les conclusions de cada grup.



Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:

• Continuïtats  i  canvis  que  es  van  produir  en  la  societat  a  l’Edat  Moderna 
respecte l’Edat Mitjana.

• Relació entre l’absolutisme i la pèrdua de poder de la noblesa.
• Nous grups socials: burgesia, assalariats, corsaris, bandolers...
• Característiques  de  la  societat  de  l’Edat  Moderna.El  3r  estat  com  a 

protagonista de canvi social.

Competències i processos

Competències especialment presents en aquest element:

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

• Tractament de la informació i competència digital.

• Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Processos especialment presents en aquest element :

• Debat i exposició oral.

• Anàlisi de fonts secundàries.

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat

Mat_alumnat_societat_moderna

Adreça de la pàgina web

http://montse.quintasoft.net/2ESO/4.societat/societat.htm
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