
   
 

La monarquia hispànica dels Reis Catòlics 
  

Objectius  
 
• Conèixer les repercussions del  casament de la reina Isabel de Castella i el rei Ferran de 

Catalunya i Aragó. 
• Conèixer quin va ser el projecte de la política conjunta dels Reus Catòlics. 
• Saber en què va consistir la política matrimonial dels Reis Catòlics. 
• Identificar els territoris que formen part de la Monarquia hispànica. 

 
Descripció de l’activitat  

 
Unitat didàctica per conèixer les principals característiques del regnat dels Reis Catòlics, 
incidint especialment en l’aspecte d’unitat dinàstica entre dues Corones, però no política. En la 
primera part hauran de fer activitats individuals, i en la 2ª per parelles. Individualment han de 
llegir un text, observar un mapa conceptual i respondre un qüestionari. Per parelles, han 
d’analitzar i interpretar el text d’introducció a la unitat. 
 
Recursos emprats  
 Pàgina web: Fascina’t amb les Ciències Socials amb TIC, video de youtube:  
 
Temporització 
 
1 hora  
 

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

Aspectes didàctics i metodològics  
Caldria introduir  la unitat fent observar als alumnes les imatges i explicant-los el mapa 
conceptual de la pàgina web. 
Una vegada feta aquesta introducció es miraran el video que tenen enllaçat  ( és en castellà i 
dura uns 5 minuts ), i després, individualment,  respondran un qüestionari i , per parelles, 
llegiran el text que introdueix la pàgina web i en faran el comentari. Aquestes activitats les 
trobaran a la web esmentada en l’apartat “ els recursos emprats “. 
La última part de la sessió es corregirà el qüestionari i es farà una posada en comú del treball 
que han realitzat sobre el text. 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 
Continguts: 
 
� Repercussions del  casament de la reina Isabel de Castella i el rei Ferran de Catalunya i 

Aragó. 
� Projecte de la política conjunta dels Reus Catòlics. 
� Política matrimonial dels Reis Catòlics. 
� Territoris que formen par de la Monarquia hispànica. 

 
Competències i processos 
 
Competències especialment presents en aquest element: 
� Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
� Tractament de la informació i competència digital. 
� Competència social i ciutadana. 
 
Processos especialment presents en aquest element:  
� Debat i exposició oral 
� Anàlisi de fonts primàries 

 



   

Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat 
Mat_alumnat_monarquia_hispanica 
 
Adreça de la pàgina web 
 
http://montse.quintasoft.net/2ESO/5.reis_catolics/rrcc.htm 
 
 

Itinerari 
 

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre 

L’Edat Moderna: traiem-ne 
l’entrellat. 
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