
Objectius

 Conèixer les principals característiques del regnat de Ferran el Catòlic a  Catalunya.

 Conèixer i saber representar informàticament en una línia del temps els principals fets 

biogràfics i polítics de Ferran II.

 Conèixer i saber representar en mapes els territoris que abastava la Corona 

Catalanoaragonesa.

 Cercar,saber explicar i aprendre els conceptes més rellevants de la política de Ferran el 

Catòlic a Catalunya.

Descripció de l’activitat

Conjunt  d’activitats  per  treballar  el  tema:  Ferran  el  Catòlic  i  Catalunya.  Les  activitats  s’inicien 

mirant una presentació de diapositives i després han de fer un fris cronològic, dos mapes, explicar el 

significat de conceptes i interpretar i relacionar un text i una imatge amb els conceptes estudiats .

Recursos emprats

Els recursos necessaris per a dur a terme les activitats són:

Pàgines web: Fascina’t amb les Ciències Socials amb TIC (http://montse.quintasoft.net), 

enciclopèdia.cat, diccionari.cat, programa Paint.com o Paint.net , generador de línies del temps « 

preceden «, wiquipèdia i blog de sapiens

Temporització

1 sessió d’una hora

Alumnat a qui s’adreça 

    Especialment destinat a alumnat de 2n d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics

S’introdueix el  tema explicant als/les  alumnes les diapositives que es troben a la  web. No seria 

aconsellable, en aquest cas, que se les miressin sense explicació, ja que convé ampliar l’esquemàtica 

informació de les diapositives per tal que les activitats que faran després els serveixin per acabar  

d’assimilar els continguts presentats. A continuació, individualment, realitzaran la resta d’activitats 

de la web: una línia del temps, dos mapes, explicació de conceptes i interpretació d’un text i una 

imatge relacionant-los amb conceptes estudiats. La línia del temps es proposa que la facin amb el 

programa  «  preceden  «,  però  pot  ser  qualsevol  altre.  El  mapa  es  proposa  que  el  facin  amb el 

programa Paint. Millor si pot ser Paint.net, però com he dit abans pot ser un altre que conegueu. A les  

fitxes de treball hi han d’escriure l’adreça de l’eix cronològic i enganxar-hi els mapes. El text es 

refereix a la Sentència Arbitral de Guadalupe i la imatge a una placa commemorativa del compromís 

d’Amer entre síndics remences i Ferran II pel qual els pagesos acceptaven l’arbitratge reial en el 

Ferran el Catòlic i Catalunya

http://montse.quintasoft.net/


Continguts:

 Principals característiques del regnat de Ferran el Catòlic a Catalunya
 Territoris que abastava la Corona Catalanoaragonesa.
 Conceptes i fets més rellevants de la política de Ferran el Catòlic a Catalunya.
 Dates dels principals fets biogràfics i polítics de Ferran II.

Competències i processos:

Competències especialment presents :
 Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Tractament de la informació i competència digital

Processos especialment presents en aquest element :

 Anàlisi de fonts secundàries
 Identificació d’espais geogràfics
 Identificació de categories temporals

conflicte de remença.Tant vosaltres en aquest document, com l’alumnat a les seves fitxes hi teniu els  

enllaços necessaris.

En funció del grup que tingueu es pot acabar la sessió fent una correcció de les activitats, o bé si no 

les han acabat les hauran d’acabar de deures per a corregir-les la propera sessió.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Adreces

    Adreces dels programes per fer mapes:

    http://paint-net.softonic.com/

    http://www.softonic.com/s/paint-windows

Adreça del programa per elaborar la línia del temps:

http://www.preceden.com

Tutorial per aprendre a fer la línia del temps:

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

    http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/10/23/la-monarquia-dels-reis-catolics/

    http://www.enciclopedia.cat/ 

    http://www.diccionari.cat

Itinerari

Itinerari Títol de la seqüència 
didàctica

Ordre

L’Edat Moderna: traiem-ne 
l’entrellat
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