
L’Edat Moderna en 24 
diapositives.
Itinerari: L’Edat Moderna,  
traiem-ne l’entrellat.
Montse Alsius

Nom alumne/a :                                                                                 Data :

QÚESTIONARI

 Mira les diapositives que trobaràs a l’enllaç de sota i fes aquestes activitats:

http://montse.quintasoft.net/2ESO/diapos/emoderna_sintesi.pdf

1. Escriu els noms i els anys que corresponen a les etapes de la història.

2. Escriu els anys i fets d’inici i acabament de l’Edat Moderna.

EDAT MODERNA

3. Fes una creu als fets, noms i situacions que corresponen a l’Edat Moderna i escriu a 
l’etiqueta si es refereixen a la política, cultura/ciència, economia, societat o 
religió.

ÀMBIT

Cristiandat occidental unida entorn a 
l’església catòlica

Monarquia absoluta. El rei té tot el poder

Comerç internacional. Primeres 
manufactures

Monarquia feudal.

Luter.Calví.Anglicans

Societat piramidal. Al cim el rei i els 
nobles.

Burgesos. Capitalistes

Ampliació del món conegut  
descobriments geogràfics.
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4. Quin nou sistema polític sorgeix a Europa a finals de l’Edat Mitjana  i principis de 
l’Edat Moderna ?  En que es diferència de les monarquies de l’Edat Mitjana ?

5. En quins dos grans grups es dividia la societat de l’Edat Moderna ? Escriu a la 
columna corresponent les següents paraules:  rei, camperols rics, pobres, artesans, 
cavallers, baix clergat, noblesa, alt clergat, comerciants, serfs.

6. Completa aquestes frases:

El segle XVI va ser un període d’........................     ........................

El segle XVII va ser un període de.......................     ........................

7. Completa aquest esquema:

A L’EDAT MODERNA 
S’AMPLIEN

Els horitzons

........................

Els coneixements

.................  i   

...............

L’actitud dels intel·lectuals 

respecte

el.................

és

l’..........................

8. Per què es va caracteritzar l’Humanisme ?
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9. I el Renaixement ?

10. Anomena tres tendències dins del pensament reformista.

11.En què va consistir la Contrareforma ?

12.Escriu què va continuar i què va desaparèixer a l’art barroc respecte l’art 
renaixentista.

13.Quines corones es van unir amb el casament dels reis catòlics. Com es deien els reis 
catòlics ?

14.Com és que Cristòfor Colom volia anar per a l’oest per arribar a la Índia ?

15.Què són les civilitzacions precolombines ?

16.Per què es diu que l’imperi hispànic era un imperi global ?

17.a) Fes una creu al seu lloc , segons si el que es diu correspon a la Corona de Castella 
o bé a la Corona Catalanoaragonesa.

 

CORONA 
CATALANOARAGONESA

CORONA DE CASTELLA

Era un estat més extens, més poblat 
i més pròsper.

S’hi va implantar una monarquia 
autoritària.

El rei no va aconseguir reduir el 
poder dels nobles i de la burgesia 
rica.

Es va convertir en l’eix de la nova 
monarquia hispànica.
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b) Marca AMB UNA CREU l’afirmació correcta:

El matrimoni dels reis catòlics va significar la unió de la Corona de 
Castella i la Corona Catalanoaragonesa en un sol estat

El matrimoni dels reis catòlics NO va significar la unió de la 
Corona de Castella i la Corona Catalanoaragonesa en un sol estat

18.Per què la dinastia dels Habsburg van jugar un paper decisiu en la història de 
Catalunya ? A quina Guerra va portar el descontentament que hi havia en terres 
catalanes ?

19.De quins grups socials podien sorgir els bandolers catalans ?

20.En morir Carles II sense descendència esclatà la Guerra de Successió i guanyà Felip 
V, que era el candidat contra el que lluitaven els catalans. Quina conseqüència va 
tenir aquesta derrota per a Catalunya ?

Adreça web d’aquesta activitat: 

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