
L’Edat Moderna en 24 diapositives

Objectius

- Identificar cronològicament l’etapa de l’Edat Moderna

- Identificar els canvis i continuïtats més significatius de l’Edat Mitjana l’Edat Moderna

- Saber que en aquesta etapa van tenir lloc els següents moviments culturals, artístics i 
religiosos: Renaixement, Humanisme, Reforma, Contrareforma i Barroc.

- Saber que s’amplia el món conegut.

- Introduir com va evolucionar la monarquia hispànica

- Identificar els dos períodes de l’imperi hispànic i la seva evolució

- Conèixer les característiques del govern dels diferents Àustries.

- Saber les repercussions del regnat de Felip V , el primer Borbó, a Catalunya.

 
Descripció de l’activitat 

Activitats  destinades  a  introduir  la  unitat:  L’Edat  Moderna.  Les  activitats  s’iniciaran  amb  una 
presentació del tema amb diapositives, i una fitxa que han de resoldre a mesura que les van veient i 
se’ls hi van explicant. Amb les diapositives se’ls transmeten nocions bàsiques amb l’objectiu que en 
acabar la sessió adquireixin una visió global del què va ser l’Edat Moderna..

Recursos emprats 

Pàgina web: Fascina’t amb les C.Socials amb TIC, presentació de diapositives en format pdf , fitxa de 
treball

Temporització

1 sessió d’una hora

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 2n d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

Es  tracta  d’una  activitat  introductòria  per  treballar  la  unitat  de  l’Edat  Moderna.  A  partir  de  les 
diapositives es dóna als alumnes una visió global del tema amb l’objectiu d’afavorir-ne la comprensió i  
per tant la posterior construcció del coneixement sobre la base d’uns coneixements previs. Pot ser la 
primera d’un conjunt d’activitats a partir de les quals s’aniran ampliant els conceptes introduïts a la  
primera  sessió.  També  podria  utilitzar-se  com a  síntesi  final  del  tema.  Al  mateix  temps  que  el 
professor/a explica les diapositives els alumnes n’hauran d’elaborar una fitxa sobre el contingut . 
L’última part de la classe es farà una correcció col·lectiva de les activitats. 

http://montse.quintasoft.net/2ESO/1intro_emoderna/1_alumne_emoderna_diapos.doc
http://montse.quintasoft.net/2ESO/1intro_emoderna/1_alumne_emoderna_diapos.doc
http://montse.quintasoft.net/2ESO/diapos/emoderna_sintesi.pdf
http://montse.quintasoft.net/


 Continguts

Es treballaran els següents continguts a nivell introductori:

- Identificació de les dates i fets d’inici i acabament de l’Edat Moderna

- Canvis i continuïtats que es van produir en l’evolució  de l’Edat Mitjana cap a l’Edat Moderna.

- Trets bàsics dels següents moviments: Renaixement, Humanisme, Reforma, Contrareforma i 
Barroc.

- Ampliació del món conegut, especialment el descobriment d’Amèrica

- Evolució de la monarquia hispànica durant el regnat dels Reis Catòlics.

- Identificació dels dos períodes de l’imperi hispànic i la seva evolució

- Relacions que es van establir entre els diferents Àustries i els Borbons i Catalunya.

Competències 

Les competències i els processos depenen del disseny de l’activitat en què s’utilitzi.

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

- Competència d'aprendre a aprendre.

Processos

Processos especialment presents en aquest element 

- Anàlisi de fonts secundàries

- Identificació de categories temporals.

Adreces 

Adreça on trobareu les diapositives i també la fitxa de treball: 

http://montse.quintasoft.net/2ESO/1intro_emoderna/intro_emoderna.htm

Autoria: Montserrat Alsius Serra

Itinerari

És el primer element de l’itinerari: 

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre
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