
Els conflictes religiosos: Reforma i Contrareforma

Objectius

1. Aprendre el significat dels conceptes Reforma i Contrareforma 
2. Saber diferenciar les característiques de cadascun dels moviments sorgits. 
3. Identificar i conèixer els pensadors que van influenciar i van dirigir tots dos moviments. 
4. Interpretar un mapa històric on es localitzen els territoris fidels a cada causa. 
5. Llegir i interpretar textos vinculats als fets que es treballen. 
6. Entendre les relacions causa-efecte que es generen. 
7. Saber confeccionar quadres de doble entrada i mapes temàtics. 

Descripció de l’activitat 

La  proposta  integra  diversos  recursos  per  treballar  el  període  històric  que  se  centra  en  els 
conflictes religiosos a Europa: en primer lloc es visiona un fragment de pel·lícula, després uns talls 
de documentals sobre el sorgiment de la Reforma i els llocs on es va expandir, la lectura 
de  textos  extrets  del  blog  sapiens.cat,  visionat  d’una  línia  temporal  dinàmica  i  l’ús  de  la 
informació que mostra la Viquipèdia per respondre una sèrie de qüestions que es pregunten, 
confeccionar un mapa temàtic i omplir quadres de doble entrada. 

Recursos emprats

Material multimèdia (fragments de pel·lícula, programes de televisió i documentals visionats a 
través de youtube), Viquipèdia i articles del blog la revista “Sapiens” 
(http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/ ) 

Temporització

Dues sessions de classe.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de 2n d’ESO. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Es presenten activitats que cal resoldre emprant recursos que es troben a Internet de diversa  
tipologia: material multimèdia i articles de la revista “Sapiens” publicats en el blog 
http://blog.sapiens.cat/socialsenxarxa . 

En primer lloc es demana a l’alumnat que visioni un fragment de la pel·lícula “Lutero” estrenada 
l’any 2005 i que es pot visionar des de youtube. Es demana que es visionin tan sols uns 3 minuts, 
aproximadament, ja que cal emprar-la com activitat que serveix per copsar les idees prèvies dels 
alumnes: se’ls demana que formulin una hipòtesi sobre el que els sembla que s’està descrivint en 
l’escena. De fet es tracta que s’anticipin a la crítica sobre la compra d’indulgències que eren molt  
habituals en aquella època: previ pagament d’uns diners, l’Església garantia la salvació de les  
ànimes. També serveix per veure com era d’important la peregrinació a Roma i el compliment de  
les normes que l’Església establia per ser considerat un bon cristià i aconseguir el perdó etern. 

Respecte a la pel·lícula, es poden triar més escenes, si així ho considera el professorat, ja que 
l’enllaç mostra la pel·lícula sencera. 

Després d’aquesta activitat introductòria, l’alumne ha de visionar un fragment curtet de l’episodi 
“Cara i creu de l’Imperi dels Àustria” de la sèrie “Història de Catalunya” emesa per TV3 i que es  
deixa veure des del portal www.edu3.cat . S’ha seleccionat aquest document per 
què permet contextualitzar i introduir el conflicte religiós. Cal respondre, a continuació, unes 
preguntes de comprensió i de recerca d’informació, si cal, a través de la Viquipèdia. 
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A continuació cal analitzar les causes de l’esclat del conflicte protestant a través de la lectura de 
l’article de Sàpiens: “Les causes de la reforma protestant”, sobre el qual també es formulen unes 
preguntes. 

Després  es  localitzen  els  conflictes  religiosos  a  Europa  a  través  del  visionat  d’un  altre  vídeo 
(d’Artehistòria a youtube) que ha d’ajudar a la confecció d’un mapa, que es facilita mut i on al 
localitzar  els  països  pels  quals  es van  estendre  les  diferents  tendències  religioses  i  crear  una 
llegenda del mapa. Associat a aquesta activitat, es proposa una recerca a Internet per trobar els 
ideòlegs,  els  països  d’expansió  i  els  principis  ideològics  de  cadascuna  de  les  noves  religions 
sorgides, informació amb la qual s’omplirà un quadre de doble entrada. 

A continuació es fa la lectura d’un altre article de la revista Sàpiens per abordar els continguts  
sobre la Contrareforma de l’Església. 

Per acabar, i com activitat de síntesi, es demana omplir dues columnes amb les diferències més 
importants entre el Cristianisme i el Protestantisme. Aquestes diferències estan enumerades al peu 
de les columnes, les quals han de ser retallades i copiades en el lloc corresponent. 

Les activitats  poden ser  resoltes  individualment,  en parelles  o  en petit  grups,  segons sigui  la 
tipologia de l’alumnat. 

Els  vídeos  poden  visionar-se  col·lectivament,  de  manera  que  el  professorat  pugui  guiar  la  
comprensió i la resolució de les activitats que es proposen. 

El format del document permet ser omplert en un processador de textos, però el mapa, del que es 
demana pintar i crear la llegenda, seria convenient imprimir-lo i fer-lo en paper. 

Per avaluar les activitats cal considerar la correcció de les respostes i l’adequació al contingut. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Continguts:
1. Els conceptes Reforma i Contrareforma
2. Els ideòlegs de la Reforma.
3. L’expansió de la Reforma per Europa.
4. Característiques  dels  diferents  corrents  religiosos  sorgits:  protestantisme,  calvinisme  i 

anglicanisme.
5. La Contrareforma.
6. Conseqüències del moviment reformista.

Competències:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
2. Tractament de la informació i competència digital.
3. Competència social i ciutadana.

Processos:
1. Anàlisi de fonts secundàries
2. Identificació de categories temporals

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat: 
La fitxa de treball de l’alumnat es troba en el document: MAT_ALUM_Reforma i Contrareforma.doc

Itinerari

Itinerari Títol element Ordre
L’Edat  Moderna:  traiem-ne 
l’entrellat

Els  conflictes  religiosos:  Reforma  i 
Contrareforma.
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