
DECADÈNCIA DE L’IMPERI HISPÀNIC

Objectius

 Conèixer les característiques generals dels regnats de Felip III, Felip IV i Carles II
 Aprendre les dates dels regnats dels Àustries menors,i fets significatius de cadascun.
 Saber representar amb mitjans informàtiques les dates i fets més rellevants dels regnats 

dels tres últims Àustries: Felip III, Felip IV i Carles II.
 Saber quin era el context europeu en el qual va tenir lloc la fi de l’hegemonia de 

l’Imperi Hispànic.
 Conèixer algunes obres, autors i característiques de l’art que es va tenir lloc el segle 

XVII.

Descripció de l’activitat 

Conjunt d’activitats per treballar  el tema:  Decadència de l’Imperi  Hispànic  .  Els  / les alumnes 
s’informaran amb diverses fonts, i  a partir de la informació adquirida duran a terme les activitats,  
algunes individuals i d’altres en grup cooperatius:  elaboraran un fris cronològic, explicaran un mapa 
conceptual, explicaran el context de l’època i faran una fitxa sobre el barroc.

Recursos emprats 

Pàgines web:  Fascina’t amb les Ciències Socials amb TIC, blogs.sapiens.cat, 
http://ccsocials.blogspot.com,  http://www.preceden.com

Temporització

2 sessions d’1 hora 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 2n d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

Proposem fer les activitats al llarg de dues sessions distribuïdes de la següent manera:

A la 1ª sessió s’introdueix el tema llegint i comentant col·lectivament un text d’introducció, un fris 

cronològic i un mapa conceptual. A continuació, individualment, realitzaran una línia del temps 

amb el programa « preceden «. Els/les alumnes tenen tots els enllaços que necessiten per fer-la a la 

web de treball.  Després faran l’activitat de la fitxa núm. 1 que consisteix en explicar el mapa  

conceptual que s’ha comentat col·lectivament en introduir el tema. 

La  2ª  sessió  es  comença corregint  les  activitats  de  la  sessió  anterior  cas  que  no  es  poguessin 

corregir al final de la 1ª sessió.  Després s’iniciarà l’estudi del context europeu del segle XVII ( Fitxa 

núm. 2 ). Es treballarà en grups cooperatius. Primer es reuniran en grups de 5 persones, on cadascú 

del grup es responsabilitzarà d’un apartat del tema. Quan hagin acabat la feina es reuniran per 

grups d’especialistes ( grups que han treballat l’apartat 1, els que han treballat l’apartat 2 etc. )  

1

http://www.preceden.com/
http://ccsocials.blogspot.com/
http://blogs.sapiens.cat/
http://montse.quintasoft.net/


per contrarestar i millorar la feina feta. Per últim, es tornaran a reunir amb el grup inicial i cada  

especialista transmetrà a la resta  la redacció definitiva de cada punt .  A la fitxa de treball hi  

tenen els 5 punts que han de treballar així com la web de consulta.

Per acabar faran una fitxa sobre el barroc a partir de la informació que trobaran a la pàgina web 

que se’ls proposa.

Tots  els  enllaços  que  l’alumnat  té  a  les  seves  fitxes  de  treball  també  són  al  final  d’aquest  

document, a l’apartat: altres documents. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:

 Característiques generals dels regnats de Felip III, Felip IV i Carles II
 Dates dels regnats dels Àustries menors,i fets significatius de cadascun.
 Context europeu en el qual va tenir lloc la fi de l’hegemonia de l’Imperi Hispànic.
 Algunes obres, autors i característiques del barroc.

Competències i processos:

Competències especialment presents :

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

 Competència artística i cultural.

 Competència d'aprendre a aprendre

Processos especialment presents en aquest element :

 Anàlisi de fonts primàries i secundàries.
 Debat .
 Identificació de categories temporals.

Adreces

Adreça de la pàgina web on podeu trobar les activitats:

http://montse.quintasoft.net/2ESO/11.decadencia_ihispanic/decadencia_ihispanic.htm

Adreça del programa per elaborar línies del temps : 

http://www.preceden.com

Tutorial de preceden:

https://www.youtube.com/watch?v=T4EOW-FNh2Y&t=190s

Adreces de  consulta per a l’alumnat 
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Adreça per al contingut de la línia del temps 

http://ccsocials.blogspot.com/2013/02/tema-10-limperi-dels-austries.html

Treball cooperatiu :

https://lapuntador.wordpress.com/2012/05/07/context-historic-del-barroc/

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/11/14/l%E2%80%99epoca-del-barroc/

http://www.historiasiglo20.org/HE/7e.htm

https://youtu.be/jG-w739cVyk

Activitat del barroc :

http://www.enciclopediaonline.com/es/barroco

Tutorial de preceden:

https://www.youtube.com/watch?v=T4EOW-FNh2Y&t=190s

Autoria: Montserrat Alsius Serra

Itinerari

Itinerari Títol seqüència Ordre

L’Edat Moderna: traiem-ne l’entrellat Decadència de l’Imperi Hispànic 11
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