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Què va passar el 1714?  

Objectius 

• Conèixer les causes de la Guerra de Successió 
• Analitzar fets i personatges de la Guerra de Successió 
• Saber trobar elements patrimonials de la Guerra en la geografia catalana 
• Analitzar les conseqüències de l’arribada dels borbons a Catalunya  
• Treballar amb diferents tipus de fonts històriques 
• Relacionar els fets del passat amb l’actualitat 

Descripció de la proposta 

La proposta s’inicia amb una exploració de les idees prèvies de l’alumnat. A continuació es 
dedueix la causalitat del conflicte a partir de la interpretació de fonts primàries i secundàries, 
s’analitzen els fets, tant els bèl.lics com de la vida quotidiana a la Catalunya del segle XVIII i 
després es valoren les conseqüències polítiques, econòmiques i culturals que té la victòria del 
bàndol borbònic. Hi ha exercicis de síntesi i de reflexió al final 

Aspectes didàctics i metodològics 

És una proposta didàctica llarga si es fa individualment al complert. Es proposa que, després de 
l’anàlisi de les idees prèvies amb les preguntes d’exemple de l’apartat “Introducció”, es facin grups 
a l’aula i que treballin per separat les causes, els fets o les conseqüències de la guerra de 
Successió. A continuació cal posar en comú la informació extreta per compartir coneixements i 
descobriments realitzats pels alumnes a partir de fonts primàries i secundàries. Finalment, entre 
tots haurien de realitzar les activitats de síntesi, que, opcionalment, poden ser recollides com a 
material d’avaluació.  
 
Temporització 
 

Aquestes activitats tenen una duració diferent si es fan individualment o en grup. 

Si es fan individualment: 14 sessions aproximadament 

Si cada grup se centra en un apartat i després es posa en comú: 5 o 6 sessions aproximàdament 

Continguts, competències i procediments o tècniques  que es treballen de forma  
destacada  

Els continguts principals que es treballen son les causes, fets i conseqüències del conflicte de la 
Guerra de Successió centrat en Catalunya 

Les competències bàsiques relacionades amb la proposta són la social i ciutadana i la 
competència digital. 
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Els procediments que es treballen són: realització i interpretació de mapes, frisos cronològics, 
interpretació de fonts primàries i secundàries de diferents tipologies: documents escrits i d’imatge. 
Es treballa la multicausalitat i els canvis i continuïtats dels fets històrics. 

  

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Les activitats s’adrecen a alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat 

Documents adjunts 

Documents per a l’alumnat:  
MA_AL_ Introducció_1714 
MA_AL_ ELS FETS_1714   
MA_AL_ CAUSALITAT_1714 
MA_AL_CONSEQUÈNCIES_1714  
MA_AL_ Activitats didàctiques_1714 
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Carme Casas i Romeo  
 


