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INTRODUCCIÓ: LA FRAGMENTACIÓ DEL MÓN
ANTIC

L’any 476 l’Imperi Romà va desaparèixer com a conseqüència de les invasions
bàrbares. Es va dividir en dues zones;

1-L’imperi Oriental o Imperi Bizantí:

Va destacar l’emperador Justinià, que va intentar restaurar l’antic Imperi Romà
mitjançant diverses accions:

-Reconquistar la zona oriental de l’antiga Roma.

-Va recopilar les lleis romanes en el Codi de Justinià.

-Prosperitat econòmica.

-L’església romana es va separar de l'església ortodoxa, donant inici al Cisma d’Occident.

2-L’imperi Occidental; va conèixer les invasions dels pobles germànics, com
els Ostrogots a Itàlia, els Saxons a Britània, els Francs a la Gàl·lia o els Visigots
a Hispània.

Característiques dels pobles germànics:

-Tenen costums primitives

-Es governaven amb lleis fonamentals no escrites.

-No van imposar la seua manera de viure als pobles conquerits.

-Van conservar les calçades, muralles i respectaren els latifundis.

-L’agricultura fou l’activitat dominant. El predomini de l’agricultura
accentuà la ruralització, és a dir, la gent abandonava les ciutats i es traslladara al
camp.

-Empobriment econòmic.
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Destaquen dos pobles:

-Visigots;

-Van arribar a Hispània, controlaren tot el territori i van establir la capital
a Toledo.

-Eren una monarquia forta i hereditària.

-Van aconseguir la unitat religiosa i jurídica.

-Tenien una economia agrícola de subsistència.

-La terra era habitada per llauradors en condició de serfs.

-Francs;

-S’instal·laren a l’antiga Gàl·lia.

-Pipí el Breu es converteix en rei dels francs, i el seu fill, Carlemany en emperador, al
reconstruir l’Imperi Romà D’Occident.

-Frenà l’avança de l’Islam a Europa

-Va garantir la pau i la cultura va renàixer

-Al morir Carlemany, es va tornar a dividir l’imperi.
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INTRODUCCIÓ: ACTIVITATS

1)Com i quan va caure l’Imperi Romà?

2)Què significa que l’economia de l’imperi Bizantí era pròspera?

3)Qui va ser Justinià? Quina era la capital de l’Imperi Bizantí?

4)Quins pobles germànics van envair l’imperi Occidental?

5)Quin regne es va crear a Hispània? Quina era la seua capital?

6)Com era i quines característiques tenia la seua economia?

7)On s’instal·laren els Francs?

8)Qui va ser Carlemany? Què va aconseguir?
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TEMA 1:L’ISLAM I AL-ANDALUS
1-L’aparició de l’Islam

Al començament del segle VII va nàixer l’Islam, una nova religió que s’afegí a la
cristiana. Aquesta religió aparegué a Aràbia, concretament a la ciutat de la Meca, a
partir de la direcció d’un comerciant anomenat Mahoma. Els seus seguidors van
passar a anomenar-es musulmans, que significa creients.
El llibre on s’arrepleguen els preceptes de l’Islam és l’Alcorà. L’Islam estableix una
religió monoteista, és a dir, amb un sol déu, anomenat Al·là, i considera a Mahoma
un profeta.
La religió impregna la vida dels musulmans i està basada en l’Alcorà, amb els
següents principis bàsics:

- Creure en Al·là, déu únic que ho controla tot.
- Resar cinc vegades al dia, orientats a la Meca.
- Dejunar en el mes del Ramadà.
- Fer almoina.
- Pelegrinar a la Meca almenys una vegada a la vida.
- Prohibicions: beure alcohol, menjar carn de porc, practicar jocs d’atzar, vestir

de manera impúdica, no especular amb interessos.

A l’Islam no hi ha sacerdots, tot i que sí directors d’oracions (imams) i intèrprets dels
textos sagrats (ulemes). Els musulmans poden pregar a qualsevol lloc, però també hi ha
llocs específics: la mesquita. Amb una estructura molt simple (pati, sala d’oracions i
minaret), està orientada cap a la Meca, on es situa el mur de la quibla.
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2- L’expansió de l’Islam

L’Islam va tindre una expansió molt ràpida. A la mort de Mahoma (632) ja dominava
tota la península d’Aràbia i en pocs anys va estendre’s fins Iran i Egipte. L’any 718
conquerí Constantinoble, capital de l’Imperi bizantí i poc després tota la península
Ibèrica i arribà a Afganistan. L’imperi islàmic es convertí en el més gran. Per a
administrar-lo es creà la figura del visir, delegat del califa o cap religiós, i l’emir,
governador d’una província. L’imperi fou dominat per la família Omeia fins l’any
750 i després per la família dels Abbasides, fins la invasió dels mogols, que va
marcar la seua decadència.
Els musulmans permetien als pobles conquistats que practicaren la seua religió, sobre
tot als jueus i als cristians, tot i que a canvi d’un tribut. En la pràctica la majoria de
les persones acabaven convertint-se a l’islamisme.

5



3- Al-Andalus

L’imperi musulmà ocupà la península Ibèrica molt ràpidament (711-714), excepte les
zones muntanyoses del Nord, gràcies a la seua oferta integradora i a la crisi en la que
es trobava el regne visigot. Els musulmans solien pactar amb els llauradors, els que
els permetia conservar les seues terres i cultura.
Al-Andalus començà sent una província de l’imperi musulmà coneguda com Emirat
Dependent de Damasc, amb capital a Còrdova, fins que s’hi va independitzar amb el
Omeia Abd al-Rahman I, que proclamà l’Emirat Independent. Un nou pas fou la
proclamació del Califat de Còrdova per Abd al-Rahman III l’any 929, que marcà la
independència religiosa respecte la resta de l’Islam. L’època califal fou la de màxim
esplendor d’Al-Andalus, amb un gran desenvolupament del comerç, l’agricultura i la
cultura.
A partir de l’any 1008 esdevingué la crisi d’Al-Andalus, amb els Regnes de Taifes,
caracteritzats per la fragmentació en múltiples regnes independents, malgrat els
intents d’unificació dels almoràvits i els almohades. El Regne de Taifa més important
i el que va sobreviure més anys fou el de Granada, governat per la dinastia nassarita.

L’economia d’Al-Andalus girava al voltant de les ciutats, on es desenvolupaven el
comerç local i internacional, l’artesania i l’agricultura de regadiu. La moneda era el
dinar d’or. La societat era complexa: hi convivien jueus, mossàrabs (cristians) i
musulmans, aquests últims dividits en àrabs (procedents d’Aràbia), berbers (del Nord
d’Àfrica) i muladites (antics cristians que s’havien fet musulmans). Al-Andalus
també implicà un gran impuls científic i cultural.
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4- L’Art Islàmic

L’arquitectura és la manifestació artística més abundant. Empra materials pobres
(rajola, guix, fusta) i utilitza columnes i una gran varietat d’arcs. Per a cobrir els
edificis es van fer servir sostres plans de fusta i voltes de diferents tipus.
La decoració era molt creativa i l’aigua era un element estètic: es jugava amb el so, la
capacitat de refrescar l’ambient i la simbologia.
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TEMA1:ACTIVITATS
1. Busca la biografia de Mahoma. Fes un resum al quadern.
2. Quina diferència hi ha entre musulmà i àrab?
3. Busca imatges de la Kaaba i pega-les al quadern.
4. Dibuixa al quadern el mapa de l’expansió de l’Islam.
5. Realitza un eix cronològic amb les etapes de la història de l’Islam en l’Edat

Mitjana
6. Busca imatges sobre la mesquita de Còrdova i sobre l’Alhambra de

Granada i pega-les a la llibreta.

7. Fes un llistat de 10 països en els que avui en dia l’Islam és la religió oficial.
8. Defineix al quadern aquests conceptes:

 Hègira.
 Dinar.
 Minarete.
 Quibla.
 Kaaba.
 Soc.

9. Explica cinc preceptes de l’Islam. Investiga i busca cinc preceptes del cristianisme.

10.Descriu les característiques de l’arquitectura islàmica.

11.Situa en la imatge les parts de la mesquita.

12. Ves a la pàgina 108 del llibre (Santillana) i fes un esquema de la societat
d’Al Àndalus.

8



TEMA 2: L’EUROPA FEUDAL
1- El naixement de l’Europa feudal

A finals del segle VIII Carlemany, el rei dels francs, unificà gran part d’Europa
occidental i dotà el seu territori de lleis comuns i d’una estructura política basada en
marques i comtats. La crisi provocada per la seua mort l’any 843 i la invasió de
normands, musulmans i hongaresos acabaren amb la unitat política. El poder es
fragmentà i es reconstruí a partir d’una xarxa que establia llaços entre vassalls i
nobles i entre nobles i reis.

2-El vassallatge

Les relacions que s’hi establiren es basaren en pactes de fidelitat anomenats
vassallatge, instituït a partir del feu i la cerimònia de vassallatge. Els vassalls
juraven fidelitat al seu senyor, normalment un rei, amb una cerimònia en la que el
vassall jurava fidelitat agenollat front el seu senyor (homenatge) i aquest li lliurava
un feu (investidura). A canvi del feu, el vassall es comprometia a donar ajuda milita
i consell al seu senyor.
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3-La societat feudal

Naixia així la societat feudal, que distingia entre privilegiats (noblesa i església) i no
privilegiats (llauradors, artesans i altres) i que ben prompte fou recolzada per la
teoria dels tres ordres: nobles (bellatores, els que fan la guerra), eclesiàstics
(oratores, els que resen) i camperols (laboratores, els que treballen). Els privilegis
eren concedits pel naixement.

-Els privilegiats no pagaven impostos, tenien lleis especials, no treballaven
físicament, podien impartir justícia, tenien reservats els alts càrrecs militars i de
l’administració i tenien drets especials i exclusius.
La noblesa es composava del rei, el noble principal amb atribucions especials, i la
resta de nobles, molts d’ells guerrers. Tots es reunien a la Cort reial amb l’objectiu
d’ajudar al rei amb el seu govern. El rei era considerat primus inter pares, era cap de
l’exèrcit feudal, cobrava alguns impostos, impartia justícia i tenia poder sobre la resta
de nobles. El poder del rei es basava en un grup d’ajudants íntims, que formaven el
Consell Reial, i una sèrie de funcionaris que l’ajudaven en les tasques
administratives. El rei i els nobles es dedicaven a la guerra i formaven l’ordre de
cavalleria, seguint els ideals de valentia, lleialtat al seu senyor, fidelitat a la paraula
donada i la defensa dels dèbils. Als 18 anys eren nomenats cavallers i podien
participar en la guerra i tornejos.
La residència del senyor feudal era el castell. Situat en la part més important del feu,
tenia muralles perquè poguera servir de refugi en cas de perill. Format per un conjunt
de patis on s’establien estables, ferreries, forn, capella, pou i tot allò necessari per la
vida, tenia com a part més important la torre de l’homenatge, que era la residència del
senyor feudal.
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L’Església es nodria de les famílies nobles, que aconseguien així que els seus fills
sense herència foren privilegiats. Gaudia de feus i d’impostos especials com el delme,
equivalent al 10% de les collites. S’organitzava en diòcesis i parròquies. Els seus
membres s’organitzaven jeràrquicament, des del papa als capellans: hi havia clero regular
(monjos i monges) i clero secular. L’Església impulsà el fenomen de les Croades,
campanyes militars iniciades al segle XII que tenien com a objectiu conquerir Terra Santa
als musulmans.

-La resta del poble eren els no privilegiats. El grup més nombrós eren els camperols,
que podien ser lliures o serfs. Tenien una vida dura i miserable i eren analfabets.
Vivien en cases rudimentàries, amb una habitació per tots els membres de la família i
una altra pel bestiar. Eren autosuficients, és a dir, es fabricaven tot allò que
necessitaven per sobreviure. Amb pocs recursos i eines molt rudimentàries,
practicaven una agricultura d’autoconsum (cereals, llegums, vinya, cebes, fruites,
etc.) basada en la rotació de la terra o guaret i pagaven tota mena d’impostos als
senyors feudals.

4-El feu

El feu era un conjunt de terres i les persones que hi vivien en ella. Al seu feu el
senyor feudal tenia poder sobre la terra (impostos) i sobre les persones que hi vivien
(impartir justícia i manar sobre ells). Els camperols que hi vivien eren serfs dels
senyors feudals, li devien fidelitat, consell i pagar-li impostos. També podien haver
camperols lliures, propietaris de la seua terra.
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En el feu es podien distingir distintes parts:
1. Castell: residència del senyor feudal i lloc de refugi general en cas de perill.

2. Reserva senyorial: millors terres del feu. Els serfs la treballaven gratis i tot els
beneficis eren pel senyor feudal.

3. Masos o tinences: porció de terra que el senyor feudal cedia als seus serfs
perquè la treballaren i pogueren alimentar les seues famílies, a canvi
d’impostos, normalment un percentatge de les collites.

4. Bosc Comunal: porció de bosc que els serfs podien utilitzar per complementar
amb els seus recursos les seues collites (bolets, fusta, fruits, mel, pastures,
herbes, etc.). Era imprescindible per la seua supervivència.

5. Altres: ponts, portes, forns, església, etc.
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5-La cultura feudal

El món feudal era rural i a partir de l’any 1000 sorgiren els monestirs, centres
d’oració i treball que seguien una regla de comportament i que acabaren generant
complexos entramats de població i serveis, al temps que impulsaren la cultura i l’art.
Un monestir era un conjunt d’edificis i de dependències on els monjos o les monges
resaven i vivien. Hi havia diferents ordes religiosos i cada un tenia una regla, un
conjunt de normes que establien la seua organització, obligacions, horari, etc. Als
monestirs es conjugaven l’oració, la meditació i el treball. Sota l’autoritat d’un abat o
d’una abadessa, els monestirs es convertiren en centres de cultura, amb important
biblioteques, els llibres de les quals copiaven els monjos o monges.

Els monestirs es situaven en llocs aïllats per buscar més fàcilment el contacte amb
Déu i es composaven d’una església, el claustre (pati per meditar), el refectori
(menjador), la sala capitular (on es reunien tots els monjos o monges), l’hostatgeria
(on dormien els pelegrins), els dormitoris (individuals o col·lectius), la biblioteca,
l’hort, els estables, l’hospital, etc
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L’ART ROMÀNIC
L’art del feudalisme dels segles XI-XIII s’anomena romànic, un art molt religiós que

es caracteritza per alçar esglésies de planta de creu llatina, murs grossos, grans

contraforts i finestres estretes, amb absis, cimboris i torres campanars. Elements

importants d’aquestes construccions són l’arc de mig punt (amb forma de mitja

circumferència), la volta de canó (sostre amb forma semicircular) i la volta d’aresta

(dues voltes de canó entrecreuades), els contraforts (pilars adossats a un mur per

reforçar-lo) i la portalada (entrada).
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En pintura i escultura es buscava la frontalitat i la senzillesa amb un caràcter didàctic.,

tot i que no tenien naturalisme i s’adaptaven al marc arquitectònic on es situaven.
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TEMA 2: ACTIVITATS
1-Dibuixa al quadern un esquema de la societat feudal.
2-Fes un dibuix propi d’un castell i indica les seues parts principals i la seua

utilitat.
3-A partir de les imatges del feu explica el seu funcionament general i el  sistema

de treball del guaret.
4-Busca una imatge d’un església romànica, d’un monestir romànic i d’una
pintura i una escultura romàniques i pega-les al quadern, indicant el seu nom i
any de realització.
5-Redacta una ficció escrita d’almenys 100 paraules a partir d’una d’aquestes

situacions:
- Un camperol que no vol pagar els seus impostos al senyor feudal.
- Un guerrer que decideix anar a una croada.
- Una xica noble que s’ha de casar amb un altre noble que no coneix.
- Un abat que ha de preparar la visita del rei al seu monestir.

Defineix aquests conceptes: investidura; feu; vassall; torre de l’homenatge;

reserva senyorial; abat; Croada.
6. Explica les parts d’un monestir. Busca en Internet tres monestirs importants i

pega al quadern una imatge de cadascun d’ells.
7. Descriu com és i les parts de la planta de l’església romànica.
8. Busca en Internet informació sobre la pel·lícula “El nombre de la Rosa” i fes

un resum del seu argument.

9.Comenta el text:

En nom de Crist, jo i la meua esposa, et lliurem a tu, Pere Grimo, i a la teua
esposa i als teus fills,en el terme del castell d’Espluga,una terra per a que la
cultives, i un solar per a fer-vos una casa.
Quan done fruit la part cultivada, ens haureu de donar la meitat de la verema, la
meitat de totes les collites, i vosaltres us quedareu l’altra meitat. També ens
haureu de donar una gallina i un pa redó […].A més, ens haureu de donar 14
mesures de gra de civada per a la conservació de la sèquia […]

Cartulari de Poblet, 1181 (adaptació)

a) És una font primària, o secundària? Per què?
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b) Què estableix aquest contracte?

c) A què es compromet cadascuna de les parts?

10. Llig la pàgina 52 llibre Santillana, “La Influència de l’Església” i escriu en que es
basava el poder de l’Església.
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TEMA 3: LA CIUTAT MEDIEVAL

1-Introducció:

Entre els segles XII i XIV gràcies a les millores en l´agricultura i a un augment de la
població es va iniciar en Europa un desenvolupament econòmic que va afavorir el
renaixement de les ciutats.
A les ciutats es va incrementar la producció artesana i el comerç, apareixent la

burgesia que a més a més, va reforçar el poder dels monarques.
Es van edificar palaus, ajuntaments, llotges, catedrals, amb un nou estil, el gòtic.

2-La recuperació de la vida urbana

Les ciutats tornen a tindre importància, degut a dos factors fonamentals:
1- les millores agrícoles com les noves tècniques de cultiu (la rotació triennal) l
´augment de la superfície cultivada i l´us de millors eines agrícoles com els cavalls,l
´arada o els molins.
2- el augment de la població perquè la seua alimentació va millorar i tenia
més resistència front a les epidèmies i malalties.
A més hi va haver una forta emigració de camperols cap a la ciutat on venien els

seus productes.

3-El plànol urbà

Quasi totes les ciutats medievals es caracteritzen per estar situades en encreuaments
de camins o en zones fàcils de defensar.
Estaven envoltades per muralles i al seu interior hi ha una zona central on es situen la

18



catedral, l´ajuntament, palaus…
Els carrers eren estrets i tortuosos, de fang, i en general l´ambient de la ciutat era prou
insà ja que no tenien clavegueram i per tant les epidèmies eren prou freqüent.

4-Les activitats urbanes

A la ciutat hi han dos tipus d´activitats predominants:
1-Els artesans que s´encarregaven de la producció manufacturera. S´agrupaven

per carrers i s´organitzaven en gremis per protegir-se de la competència. El gremi
controla a més les matèries primeres les hores de treball, i la producció i a banda s
´ocupaven de l´assistència a les famílies dels artesans en cas de necessitat.
Dins del gremi hi havia tres graus, el més baix era l´aprenent, que no percebia salari i
vivia al taller; després l´oficial que feia tasques més elaborades i per últim el mestre,
grau al qual accedia un oficial després de fer una peça de gran qualitat.

2-Els comerciants: les ciutats acollien el mercat al qual acudien els camperols
per vendre els seus productes i a canvi adquirir algun altre producte. Algunes ciutats
van assenyalar uns dies determinats per fer el mercat i lleis que protegiren els
mercaders. Així van aparèixer les fires.
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També va tindre gran importància el comerç internacional, sobre tot per via marítima
destacant el Mediterrani que comerciava amb Orient i la ruta Atlàntica i del Bàltic amb
els nord d´Europa.

5-La societat urbana

La societat urbana és molt diferent de la feudal perquè rei, nobles i eclesiàstics
concedien als seus habitants llibertats personals personals.
Va aparèixer un nou grup social, la burgesia, grup no privilegiat que es dedicava a

l’artesania i al comerç. La base de la seua riquesa eren els diners. Es diferència entre
una baixa burgesia (mestres artesans i petits comerciants) i una alta burgesia (grans
comerciants i banquers).
També hi havien nobles i eclesiàstics i un grup molt variat de gent humil com

oficials, aprenents, criats...i gent sense ofici.
El govern de la ciutat estava en mans de les famílies més riques de comerciants i

banquers que junt amb la noblesa urbana formaven el patriciat urbà.
La necessitat de coneixements va afavorir el desenvolupament d´escoles i de les

primeres universitats

6-La consolidació del poder reial

Abans del S. XII els reis no podien imposar la seua autoritat front als senyors feudals
perquè no disposaven dels recursos necessaris ( ni soldats ni diners).
L´aparició de la burgesia va facilitar recursos econòmics als monarques que van

incrementar la seua autoritat. A canvi els burgesos reben cartes de privilegis,
monopolis comercials, permisos per obrir mercats…
La burgesia inclús va estar admesa als parlaments, integrats per la noblesa i el

clergat.
Els monarques europeus van voler consolidar el seu poder i això va provocar

enfrontaments com la guerra dels Cent Anys, entre França i Anglaterra (1337-1453).

7-La crisi de la baixa edat mitjana

Al voltant del S. XIV aquesta bonança es va trencar per una sèrie de situacions
adverses com van ser:
1.Males collites ( hi va haver una forta baixada de les temperatures) i per tant tot el
món passa fam
2.Enfrontaments entre els senyors feudals
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3.La Pesta Negra de 1347, que es va estendre molt ràpidament per Europa i les
seues ciutats, causant una alta mortalitat
4.Les revoltes camperoles degudes a un enduriment de les condicions dels serfs ja
que van pujar els impostos, i es van crear fortes tensions socials als camps
5.Revoltes urbanes: l´escassetat dels productes i
l´encariment dels preus, els descens de l´activitat artesana
i comercial van provocar una gran pobresa entre
la gent humil que vivia a les ciutats.
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TEMA 3: ACTIVITATS

1- Per què hi va haver un renaixement urbà? Quan va ocórrer?

2- Busca informació sobre la rotació triennal.

3- Com era la trama urbana?

4- Nombra els edificis importants de les ciutats medievals i digues la seua funció.

5- Investiga quan es va fundar Castelló o Borriol. A continuació, descriu els principals
edificis.

6- Què eren els gremis? Com s ́organitzaven i per a què?

7- Per què va augmentar el poder dels reis a partir del s. XII?

8-Quins problemes va patir l ́agricultura al S.XIV? Quines conseqüències va tenir?

9- Per què es vana produir revoltes camperoles i urbanes?

10- Busca informació sobre la Pesta Negra i/o la Guerra dels Cent Anys.

11-Explica les causes de la crisi del segle XIV.

12. Comenta el text.
A meitat del mes de maig de 1316, va tindre lloc a la nostra regió un període de
calamitats. La mesura de balt es venia molt per davall del seu preu, i encara així,
costava vendre-la per la falta de diners. Els cossos començaven a debilitar-se,i va
donar lloc a una mortandat com mai s’havia vist abans. En Tournai, morien cada
dia tantes persones, perteneixents a grups dirigents, grups mitjans i pobres, que
l’aire estava completament corromput.

GUILLES LE MUISIT. Abad de Saint martin de Tournai. S.XIV

a) És un tipus de font primària o secundària? Per què?

b) Quina situació descriu el text?

c) Quan va tindre lloc la fam a la que fa referència l’abad?

d) Quines foren les conseqüències de la fam?
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L’ART GÒTIC

Va nàixer a França (S. XII) on es van alçar edificis més alts i lluminosos a les ciutats:
ajuntaments, palaus, llotges, catedrals…

CARACTERÍSTIQUES:

ARQUITECTURA

-Esglésies amb planta de creu llatina.

-Utilització de l’arc ogival o apuntat més alt i lleuger.

-Volta de creueria (encreuament de dos arcs ogivals).
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-Finestres enormes amb vidrieres de colors o vitralls. Destaca el rosetó.

-Pilars reforçats amb contraforts i arcbotants.

-Decoració amb pinacles i fletxes.

ESCULTURA

-Funció decorativa i educativa.

-Naturalisme i realisme, per a aconseguir-ho:

-Expressivitat als rostres

-Volum dels vestits i dels cossos.
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-Formaven escenes.

-Línia corba que proporciona sensació de moviment.

-Materials: pedra, marbre, alabastre, fusta policromada.

-Temàtica religiosa.

-Primers retrats de nobles i burgesos.

-Escultures en: façanes o portades, gàrgoles, sepulcres o monuments funeraris i
retaules.
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PINTURA

-Funció decorativa i didàctica.

-Realisme i moviment.

-Riquesa de colors i l’ús del daurat.

-Representació de la profunditat: paisatges de fons.

-Expressió dels sentiments.
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-Anatomia dels personatges.

-Temàtica religiosa.

-Apareix el retrat.

-Retaules i miniatures.
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ACTIVITATS GÒTIC
1-Quins nous edificis es van construir en estil gòtic? Per què es van construir?
2-Explica les característiques de l’arquitectura gòtica.
3-Escriu els noms:

4-Quines característiques presenta l’escultura gòtica?

5-Quins recursos es van utilitzar en les escultures per aconseguir
realisme i naturalisme?

6-De quins materials es feien les

escultures?

7-Quina funció tenien les gàrgoles?

8-Quines són les característiques principals de la pintura

gòtica?

9-Què és un retaule? On es solien situar en les esglésies?

10-Compara la pintura romànica i gòtica.
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TEMA 4: FORMACIÓ I EXPANSIÓ DELS REGNES
PENINSULARS

1-L’origen dels regnes cantàbrics

El domini musulmà sobre la Península no va ser total. Al nord, galàics, àsturs,
càntabres i vascons, van mantenir la independència davant d’Al-Andalus.

1.1- Regne d’Astúries (S. VIII-IX): uns quants nobles visigots es van refugiar, i
un d’aquests, Pelagi, cap a l’any 722, obtingué la primera victòria sobre els
musulmans prop de Covadonga. Aquest fet ha estat considerat con el començament
de la Reconquista.
Els successors de Pelagi, van crear al voltant d’Oviedo el regne d’Astúries que es va
expandir cap a l’oest i va dominar gran part de Galícia.

1.2-Regne de Lleó (S. IX): els reis d’Astúries van ocupar els territoris fins al
riu Duero i van traslladar la capital a Lleó. El regne va passar a ser anomenat Astur-
lleonés i, més endavant, regne de Lleó.

1.3- El comtat de Castella (S. X): la frontera oriental del regne de Lleó era una
zona molt exposada als atacs musulmans. Per tal de protegir-se, els habitants van
bastir una línia defensiva de castells i aquesta regió va començar a ser designada
Castella.
Castella va ser governada per comtes que depenien del rei de Lleó o de Pamplona fins
que, Ferran I, va esdevenir un regne independent (S. XI).
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2-Els primers comtats i regnes pirinencs

2.1-La creació de la Marca Hispànica: al S. VIII, Carlemany, rei dels francs,
va protegir la frontera sud del seu regne davant dels atacs musulmans i va crear una
franja fortificada al llarg dels Pirineus anomenada Marca Hispànica i la va dividir en
comtats i marques, governats per comtes i marquesos.
Després de la mort de Carlemany, els comtes van tendir a fer hereditari el càrrec i es
van desvincular del regne franc.

3-L’expansió territorial dels segles XI i XII

3.1-Sistema de paries: al S. XI, el califat de Còrdova es va descompondre en
taifes i els reis cristians van començar una forta pressió militar.
Els governants de les taifes van intentar detenir els atacs i comprar la pau amb les
paries (quantitat d’or i d’objectes que lliuraven anualment).
Amb els ingressos de les paries, els regnes cristians va reforçar el seu poder militar
amb la construcció de castells i fortificacions.

3.2-Conquista de la vall del Tajo: Ferran I, rei de Castella, va unir el regne de
Lleó a la seua corona, i va sorgir el regne de Castella-Lleó. El seu fill, Alfons VI,
va ocupar Toledo i la frontera del regne va arribar més enllà del Tajo.

3.3- Conquista de la vall de l’Ebre: el rei d’Aragó Alfons I el Bataller, va
conquistar Saragossa i el comte de Barcelona, Ramon Berenguer, Tortosa i Lleida.

3.4-L’arribada dels almoràvits i dels almohades: els progrés dels reis cristians
va atemorir les taifes islàmiques, que van demanar ajuda als guerrers d’imperis
islàmics del nord d’Àfrica.
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4-El repoblament dels territoris conquistats

4.1-L’ocupació del territori:
S’anomena Repoblació l’ocupació de les terres que s’havien mantingut deshabitades
o que els reis cristians havien conquistat als musulmans. Les terres conquistades a
l’enemic es convertien en propietat del rei, que les lliurava a uns quants nobles, a
monjos, o les repartia entre llauradors lliures.
Els nous repobladors tenien llibertat personal, exempció d’impostos i de prestacions
militars, permís de comerç... Aquests beneficis es recollien en una carta de
poblament.

4.2-Repoblaments Lliures:
Es van formar comunitats de llauradors lliures que posseïen petites parcel·les de terra
(alous) i que formaven una vila. Els habitants de les viles es reunien en un consell.
S.XI: la necessitat de defensar i governar els territoris va enfortir els nobles i els
monjos, que posseïen castells i monestirs emmurallats, on els llauradors es podien
refugiar. Per això, van anar rebent del monarca el dret d’exercir com a senyors sobre
les seues terres (jurisdicció). Molts llauradors lliures es convertires en serfs abans de
la necessitat de protecció.

4.3-Repoblaments Comunals:
S XII: els repoblaments s’organitzaven de manera col·lectiva i els dirigien nobles i
eclesiàstics, perquè els habitants havien d’estar protegits dels atacs dels musulmans.
Els reis van organitzar els repoblament de les ciutats frontereres amb l’atorgament
d’importants privilegis i drets (furs).

4.4- Economia agrícola i ramadera:
La riquesa dels regnes cristians (S. IX- XII) es va fonamentar en la ramaderia (cabres
i ovelles per al consum de carn i llet i producció de llana), l’agricultura de
subsistència (rotació biennal: cereals, vinya i olivera) i l’explotació dels boscos.
Els intercanvis eren escassos i només en els nuclis urbans hi havia artesans.
En les viles i en les ciutats s’organitzaven mercats, en què la majoria dels intercanvis
es feien pel sistema de barata, ja que la moneda quasi no va circular fins al S. XI.

5-Península Ibèrica: trobada de cultures.
Moltes de les obres filosòfiques i científiques gregues i llatines van arribar a

Al-Andalus i es van crear escoles de traductors, la més destacada fou l’Escola de
Traductors de Toledo.
A la Península Ibèrica van conviure cristians, musulmans i jueus.

5.1-Comunitats jueves:
es van quedar en les ciutats conquistades, i els jueus es van convertir en metges,
consellers, prestadors, científics i traductors,
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Vivien en barris separats, anomenats Jueries o calls. El centre d’oració s’anomenava
sinagoga.

5.2-Mossàrabs i mudèjars:
-Els mossàrabs després de la invasió musulmana, van continuar sent cristians.

Els governants andalusins els van permetre que visqueren sota les seues pròpies lleis
pe, a canvi, els van exigir el pagament d’uns tributs.
Van desenvolupar l’art mossaràbic, on es mesclen la influència visigòtica amb la
islàmica i la cristiana.

-Els mudèjars són musulmans que van romandre en els regnes conquistats per
reis cristians.
Els monarques els van permetre mantenir la seua religió, les seues pertinences i els
seus oficis a canvi del pagament de tributs especials.
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ACTIVITATS TEMA 4

1-On i com es van formar els primers regnes peninsulars?

2-En què van consistir els repoblaments?

3- Quines característiques tenien l’economia i la societat dels primers
regnes peninsulars?

4- Què era el Camí de Sant Jaume? Quines influències van arribar a través del

camí? 5-Quines tres cultures van conviure a la Península durant l’Edat Mitjana?

6- Què eren les escoles de traductors?

7- Defineix: Reconquista, pelegrinatge, Marca Hispànica, carta de poblament,
pàries, furs.

8- Compara les característiques polítiques, socials i econòmiques dels dos
grans regnes peninsulars:
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TEMA 5: ELS GRANS REGNES PENINSULARS

1-Regnes hispànics (S. XII)

1.1-Corona de Castella:
Ferran I, primer rei de Castella, Va unir el seu regne al de Lleó (S. XI): regne de
Castella-Lleó. Al segle XII es va separar en dos regnes per motius hereditaris.
Al S. XIII es va produir la reunificació definitiva, quan Ferran III va heretar de sa
mare Castella i, de son pare, Lleó. D’aquesta unió va nàixer la Corona de Castella.

1.2-Regne de Portugal:
Portugal va formar part del regne de Castella i Lleó. La independència de Portugal es
va produir quan el comte Alfons Enríquez se’n va proclamar rei.

1.3-Regne de Pamplona:
els pamplonesos es van separar d’Aragó. El regne de Pamplona va veure frenada la
seua expansió perquè es va trobar tancat entre Castella i Aragó.
El rei Sanç VI el Savi va canviar el nom de regne de Pamplona pel de regne de

1.4- Corona d’Aragó:
les noces de Peronella, filla i hereva del rei d’Aragó, i el comte de Barcelona Ramon
Berenguer IV, van donar lloc al naixement de la Corona d’Aragó que incloïa el regne
d’Aragó, els comtats catalans i els comtats d’Occitània, al nord del Pirineus.
Al S. XIII el monarca Jaume I va dirigir la política d’expansió de la Corona d’Aragó
cap al sud i cap al Mediterrani.

2-La gran expansió del segle XIII
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Durant la segona meitat del S XII els regnes cristians es van enfrontar els almohades i
els van derrotar al unir les seues forces els reis de Castella, Navarra i Aragó en la
batalla de Las Navas de Tolosa. Després d’aquesta victòria, els reis cristians van
iniciar el progrés cap al sud. Al final del S. XIII només quedava a la Península un
regne musulmà: el regne de Granada, independent fins al final del S. XV.

2.1-Ocupació i repoblament del territori:

-Castella: gran part dels musulmans van fugir o van ser expulsats cap a Granada i el
nord d’Àfrica. El territori es va repartir en latifundis entre els nobles i els ordes
militars. Gran part d’aquestes terres van ser dedicades a pastura de ramats de bestiar
oví.

-Corona d’Aragó: els musulmans van restar en aquest territori (mudèjars) i van poder
conservar la seua religió i les seues lleis. Molts es van convertir en serfs dels nobles i
dels clergues.

3-Les institucions de govern

Castella, Navarra i la Corona d’Aragó tenien una estructura política semblant basada
en tres institucions: monarquia, corts i municipis.
Tant la corona de Castella com el regne de Navarra, constituïen un sol estat, amb unes
corts úniques i una mateixa llei. La Corona d’Aragó era una associació de diversos
estats (Aragó, Catalunya i València), cadascun dels quals tenia lleis i institucions de
govern pròpies, sota l’autoritat d’un mateix monarca.

3.1-Monarquia:
-Castella: monarquia amb poders amplis.
-Corona d’Aragó: monarca amb tradició pactista amb els tres estats

associats.
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3.2-Corts:
-Castella: òrgan amb funcions consultives que no tenia capacitat de

legislar.

-Corona d’Aragó: cada regne tenia les seues corts (pactisme). En el S.
XIV es va establir la Diputació del General (Generalitat) per a vigilar el
compliment dels acords, tant a Aragó com a Catalunya.

3.3- Municipis:
-Castella: certa autonomia i jurisdicció pròpia. Els consells municipals

van ser substituïts pels cabildos dominats per la noblesa.
Corona d’Aragó: el desenvolupament comercial i artesà va donar més

poder a la burgesia.

4-La Corona de Castellla: economia i societat

La majoria de la població es dedicava a l’agricultura: cereals, vi i oli, però va tenir
un pes cada vegada més gran la ramaderia ovina (raça merina) que produïa llana de
gran qualitat per a l’exportació. Aquesta ramaderia pertanyia a la noblesa, que per a
defensar els seus interessos va fundar l’Honrado Concejo de la Mesta.
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El progrés de la Reconquista va fer que els reis concediren els latifundis als nobles,
als ordes militars i a l’església. A més els beneficis de l’exportació de la llana va ser
també per aquests grups socials, que es van consolidar com els més rics i poderosos.
A Castella no es va desenvolupar una burgesia forta.

5-La Corona d’Aragó: economia i societat

Economia basada en l’agricultura (hortes valencianes) i ramaderia (ovina).
També hi es feien activitats artesanes i manufactureres i comerç marítim pel
Mediterrani.

La prosperitat comercial va afavorir el desenvolupament de la burgesia que va
acumular riquesa i poder i va contrarestar la influència de la noblesa.

6-Crisi del S. XIV

Crisi econòmica i social: Pesta Negra, revoltes camperoles, conflictes en les ciutats i
guerres civils.

6.1-Pesta Negra: malaltia que va produir una gran mortalitat. La pesta s’origina
en Àsia, i els vaixells mercants genovesos la van portar a Europa.. Les ciutats van ser
les més afectades a causa de l’aglomeració de la població.
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6.2-Problemes de l’agricultura: increment de les precipitacions (pèrdua de
moltes collites), intensa explotació dels sòls agrícoles, que es van esgotar i falta
d’innovacions tècniques. Tot això, va provocar la pujada dels preus i crisis de
proveïment. Es va generalitzar la fam i la desnutrició.

6.3-Guerres i revoltes: l’augment dels conflictes derivats de l’enfortiment del
poder dels reis, va derivar en guerres (Guerra dels Trenta Anys) que van provocar
l’increment de la mortalitat i la destrucció de collites.
L’increment dels impostos i la carestia dels aliments van provocar rebel·lions
camperoles i urbanes.
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ACTIVITATS TEMA 5

1- Observa els mapes i respon:

a) En el segle XI (cap al 1054), quin era l’estat més extens de la Península?
Quins regnes van sorgir al sud dels Pirineus?
b) En el segle XII (cap al 1143), quin regne es va separar de Castella i Lleó?
Quin nou regne es va formar?
c) En el segle XV (cap al 1450), quin regne va ampliar els seus territoris fora de
la Península? Es van modificar les fronteres dels altres regnes? Quin regne musulmà
es va mantindre a la Península?
d) Redacta una explicació breu de les fases del progrés dels regnes cristians
cap al sud.

2- Quines eren les institucions de govern dels regnes medievals?

3-En què es basava l’economia de la Corona de Castella? I la de la Corona
d’Aragó?

4- En què va consistir la crisi de la Baixa Edat Mitjana?

5-Defineix: Mesta, Biga, Consolat de Mar, Consell del Cent, Busca, Cúria, cabildo,
monarquia pactista.

6-Compara les característiques polítiques, socials i econòmiques dels dos grans
regnes peninsulars;
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TEMA 6: LA MONARQUIA AUTORITÀRIA

Al segle XV es va produir una recuperació econòmica que va permetre l’augment de
la població, de la producció artesana i del comerç i el naixement del capitalisme
comercial.
Els monarques es van beneficiar de l’ascens econòmic de la burgesia i es van imposar
sobre la noblesa i l’església, va aparèixer la monarquia autoritària.
Els monarques autoritaris van posar en marxa una sèrie de mesures:

-Creació d’una administració centralitzada amb funcionaris.
-Formació d’exèrcits reials permanents.
-Limitació de l’actuació de les assemblees representatives (corts i parlaments).
-Augment de impostos.
-Desenvolupament de la diplomàcia.
-La Cort deixa de ser itinerant i el monarca va viure en la capital del regne.

*Monarquies europees: França, Anglaterra, Espanya, Portugal i Rússia.

1-REIS CATÒLICS ( S. XV)
Van contraure matrimoni Ferran, fill i hereu del rei d’Aragó i Isabel, germana del rei
de Castella que es va imposar com a reina després d’una guerra civil.
Els Reis Catòlics governaren conjuntament, però cada regne va mantindre les seues
pròpies lleis, institucions, moneda i sistema fiscal. La unió dinàstica es va confirmar
amb Carles I, nét dels Reis Catòlics.

1.1- Per consolidar l’autoritat els reis van prendre diverses mesures:
-Santa Hermandad (a Castella), una espècie de cos policial.
-Exèrcit professional i permanent.
-Sistema de consells formats per juristes pagats pel rei.
-Cancelleria o Audiència Reial: tribunal de apel·lació.
-Va anomenar corregidors als municipis.
-Comptadoria Reial d’Hisenda: recaptar impostos.

A la Corona d’Aragó van continuar les institucions medievals, però va aparèixer la
figura del virrei (representant del monarca als territoris).
A Castella les Corts van tindre un caràcter consultiu i es va imposar el poder de la
monarquia.
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1.2- Unitat religiosa:
-Expulsió dels jueus que no van voler adoptar el cristianisme.
-Conversió amb bateig obligatori dels musulmans (moriscos) o expulsió.
-Van establir la inquisició per a perseguir els heretges.

1.3- Expansió territorial:
-Castella va conquistar el regne de Granada.
-Incorporació de Melilla i Orà.
-Van concloure la conquista de les Illes Canàries.
-Navarra (Castella) va conservar lleis i institucions, una vegada morta Isabel,

Ferran va conquistar Navarra.
-Regne de Nàpols (Aragó)
-Política de enllaços matrimonials amb Portugal.

1.4- Economia
*Castella: la llana de l’oveja merina és el producte d’exportació principal i va

estar protegida pels monarques amb lleis que van afavorir a la Mesta i van dificultar
l’agricultura.
L’economia va rebre l’impuls definitiu a partir de la colonització d’Amèrica (or, plata
i relacions comercials)

*Aragó: a Catalunya, Ferran va decretar la Sentència Arbitral de
Guadalupe (abolició d’alguns drets feudals al camp).
A Aragó hi va haver predomini d’agricultura.
A València es va produir la revitalització del comerç (port de València).
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ACTIVITATS TEMA 6

1- Quines conseqüències territorials es van derivar del matrimoni d’Isabel i
Ferran? Què significa que la unió només va ser dinàstica?
2- Quins objectius territorials es van proposar els Reis Catòlics a la Península
Ibèrica?
3-Observa el mapa:

a) En quines dues direccions es va orientar la política exterior dels
Reis Catòlics?

b)Quins territoris van conquistar cada Corona?
c)Fes un eix cronològic de les principals conquistes dels Reis Catòlics.

4- Com era l’economia de la Corona de Castella? Quina era la seua font
principal de riquesa?
5- Quina política va seguir el rei Ferran el Catòlic per fomentar la
recuperació econòmica de la Corona d’Aragó?
6- Quins grups socials predominaven En el segle XV? Tots els camperols
estaven en la mateixa situació?
7- Defineix: mayorazgo, Reial Audiència, morisc, virrei, acte de fe, convers.
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8-Comenta el text:
Res no comporta més estimació a un príncep que les grans empreses i les accions
extraordinàries i meravelloses. [...]Un exemple admirable en el nostre temps és
Ferran II, rei d’Aragó, i actualment, monarca d’Espanya. […]
En començar a regnar, va assaltar el regne de Granada, i aquesta empresa va servir
com a punt d’arrancada de la seua grandesa. La seua primera ocupació fou tenir
ocupat en aquella guerra els ànims dels nobles de Castella. Fent que pensaren
constantment, els distreia de cavil·lar[…] i amb aquesta astúcia assolia damunt
d’ells, sense que se n’adonaren, molt domini i admiració.

MAQUIAVELO: El príncep,1513

a)-Com presenta Maquiavelo a Ferran d’Aragó?
b)-De quina conquesta parla el text? Per què va ser important?
c)-A què atribueix Maquiavelo la grandesa de Ferran d’Aragó?
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TEMA 7: DESCOBRIMENT, CONQUISTA I
COLONITZACIÓ D´AMÈRICA

1- ANTECEDENTS
Hi va haver uns fets, polítics, econòmics i innovadors que van afavorir el

descobriment d´un nou món. Aquestos van ser:
*La conquista de Constantinoble pels turcs, va interrompre per terra la ruta de
les espècies amb l´Orient i va donar lloc a noves expedicions marítimes
portugueses (ruta africana i ruta de l’Índia) i castellanes (descobriment
d’Amèrica i volta al món).
*Avanços en navegació: nous instruments per orientar-se i per fer més ràpids
els vaixells, com per exemple la brúixola, l´astrolabi, el quadrant, els portolans.
Invenció de la caravel·la (embarcació alta i forta més manejable que la nau)

*Els vents alisis que bufen a la zona subtropical en direcció oest.

2-EXPLORACIONS PORTUGUESES
Al S. XV Portugal volia trobar una ruta cap a l’Índia distinta de la que

utilitzaven els comerciants italians i musulmans i, per tant, que evitara la navegació
pel Mediterrani. El gran impulsor d’aquest projecte va ser l’infant Enric el Navegant
que va crear una escola nàutica.

2.1-Primers viatges: conquista de Ceuta, descobriment de les illes de Madeira i
Açores. Van doblar el cap Bojador, van ocupar les illes de Cap Verd i el golf de
Guinea.
Bartolomeu Dias va arribar al cap de Bona Esperança que deixava obert el pas cap a
l’oceà Índic.

2.2-Ruta a l’Índia: va eixir de Lisboa una flota de quatre naus, comandades per
Vasco da Gama i va arribar a l’Índia.
Més tard, Pedro Álvares Cabral va descobrir el Brasil en separar-se massa del
continent africà durant un viatge a l’Índia.
Els portuguesos van crear factories costaneres per a assegurar el proveïment de les
naus i el control del comerç.
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3-EXPLORACIONS CASTELLANES

3.1El descobriment d’Amèrica
Cristòfol Colom estava convençut de que la Terra era esfèrica i per tant podia

arribar a Cipango (Japó) navegant cap a l´oest. Per consolidar la seua empresa, va
presentar el seu projecte al rei de Portugal, però aquest el va rebutjar. Després Colom
es va dirigir a Castella on el reis Catòlics van finançar l’empresa.
L’expedició, formada per tres naus, va eixir el 3 d’agost de 1492 del port de Palos de
la Frontera. Després de diverses setmanes sense veure terra, van arribar a la costa el
12 d’octubre de 1492.
Colom desconeixia que més enllà de l´Atlàntic hi havia un continent i per tant, al
arribar a les illes d’Amèrica central, va pensar que estava en Àsia.

Anys després un cartògraf anomenat Américo Vespucio va cartografiar el nou
continent i d’aquesta forma va demostrar que no era Àsia, sinó un nou continent:
Amèrica.

Per evitar enfrontaments per el domini de les noves terres, Espanya i Portugal
van signar el Tractat de Tordesillas, en què es va decidir traçar un meridià imaginari
situat a 370 llegües a l’oest de les illes Açores: les terres situades a l´oest d’aquest
meridià serien per a Castella i les situades a l’est per a Portugal.

45



*La conquesta:
Quan s´ha descobert un territori, el següent pas és la conquista, el domini.

Aquesta va ser molt ràpida per:
-La superioritat militar dels castellans (tenen cavalls, armes de foc, armadures)
-El avanç científic dels espanyols ja que porte cartògrafs, enginyers, persones

de lletres… (permet conèixer el territori),
-Les malalties que van portar els castellans i que van a acabar amb molta

població indígena.
Així, Mèxic va ser conquistada per Hernán Cortés que va sotmetre els asteques;

Francisco Pizarro va dirigir la conquista de l´imperi Inca; Núñez Cabeza de Vaca
va explorar part de l´Amèrica del Nord; Almagro i Pedro de Valdivia van
conquistar Xile.

*L’organització del nous territoris:
Una vegada el domini militar està clar, en els nous territoris s´introduís la

cultura, la llengua, la religió i les lleis de Castella, i per suposat l´administració. Es
van crear:

- Dos Virregnats el de Nova Espanya i el del
Perú, formats per províncies regides per un
governador

- Ajuntaments a les ciutats

- Audiències per a les lleis i la justícia.

- El Consell d’Índies que s’encarregava
dels afers americans, assessorava el rei i
redactava lleis específiques dels territoris conquistats.
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*La colonització d’Amèrica:
Colonitzar vol dir extraure beneficis econòmics de les noves terres,

controlant la terra, les mines i el comerç.
Respecte a la terra se implanta el sistema de encomienda en el qual els

indígenes treballaven la terra a canvi de protecció, subsistència i ensenyament
religiós. A les mines es va establir el sistema de mitas o la obligació dels indígenes a
treballar en les mines a canvi d´un salari mínim i en unes condicions molt dures.

Al segle XVI es van implantar les LLeis d´Índies que prohibia l´esclavització dels
indígenes, però les lleis es van aplicar molts anys després.

L´intercanvi comercial que es va crear entre Castella i Amèrica va ser
desigual; d´Amèrica arribaven or, plata, dacsa, cacau, pataques, tomates… i la
Corona enviava blat, cavalls, bestiar vacum oví…

A la península es va crear la Casa de Contratació, per controlar el
tràfic comercial i assegurar la recaptació.

*La societat:
Era molt diferent i diversa. En primer lloc estaven els espanyols, que tenien a

les seues mans tot el poder polític i religiós; seguien els criolls (descendents dels
colonitzadors), per davall estaven els mestissos (fills d’indígenes i espanyols),
indígenes i població negra.
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Les conseqüències demogràfiques van ser nefastes per als natius, per l´explotació
a la que van ser sotmesos, els treballs forçosos, la falta de defenses davant de les
noves malalties portades des de Castella i la desgana vital. Gran part de la població
va morir.

3.2-Pobles precolombins

a) Els maies: es va estendre pel sud de la península del Yucatàn entre els segles
V i XV. Eren agricultors (dacsa) I estaven organitzats en ciutats independents. Tenien
coneixements d’astronomia, matemàtiques I escriptura jeroglífica. Van construir
piràmides temple i palaus per als governants

b) Els asteques: van dominar la fèrtil vall de Mèxic entre els segles XIII i
XVI. Poble guerrer que va conquistar un gran imperi amb capital en Tenochtitlan. El
poder polític I religiós es concentrava en un emperador. Vivien de l’agricultura i del
comerç. Van edificar temples en forma de piràmide escalonada.

c) Els inques: es va desenvolupar als altiplans de la serralada dels Andes
entre els segles XII i XVI. Van crear un imperi amb centre en Cusco.
Eren agricultors i van crear un sistema de terrasses
per a poder cultivar als vessants de les muntanyes.

Estaven governats per un emperador, que era considerat
com un déu (fill del Sol) I rebia el nom d’Inca.
Van construir fortaleses de pedra com Machu- Picchu.
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3.3-Primera volta al món
En 1519 va eixir una nova expedició capitanejada per Fernando de

Magallanes, un mariner portugués que pretenia tobar un pas entre l’Atlàntic i el
Pacífic, que permetera arribar a les «illes de les espècies» (illes Moluques).
Magallanes va vorejar el continent americà cap al sud. Va creuar l’estret que unia els
dos mars (estret de Magallanes) i va continuar el seu viatge fin a les illes Filipines.
Allí va morir i el va substituir en el comandament de l’expedició, Juan Sebastián
Elcano que va arribar a les illes Moluques i va tornar a Espanya vorejant Àfrica en
1522. Es va conseguir fer la primera volta al món.
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ACTIVITATS TEMA 7

1- Identifica els elements principals de la caravel·la i escriu els noms:

2- Què va motivar les grans expedicions marítimes? Quines innovacions
tècniques les van fer possibles?

3- Quines van ser les principals expedicions portugueses i castellanes?

4- En què va consistir el projecte de Colom? On va arribar? Quants viatges va fer?

5Quines eren les civilitzacions precolombines més importants quan hi va arribar
Colom?

6-Defineix: encomienda, ajuntament, virregnat, cinque reial, Lleis d’Indies, Casa de
Contractació, criolls, Américo Vespuccio, Cortés, Pizarro, Astrolabi.

7-Explica els canvis que la colonització va suposar per als europeus i per als
indígenes.

8- Busca informació sobre asteques,maies i inques i situa cada civilització
al mapa següent.
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TEMA 8: LA POBLACIÓ DEL MÓN

La població és el conjunt de persones que habiten un territori.
La ciència que estudia la població és la demografia, que se interessa per conèixer el
volum de població (quantitat), la distribució (repartiment), la dinàmica (augment o
disminució), l’estructura per edats i per sexe i l’estructura socioprofessional.

*LA DINÀMICA DE LA POBLACIÓ

1-Natalitat:
És el nombre de naixements que hi ha en un territori al llarg d’un any.
Taxa bruta de natalitat (Tbn)

Tbn= Nre naixements
Nre d ' habitants

x1000 S’expressa en tants per mil (‰ )

*Factors que intervenen en la natalitat: econòmics, culturals i socials.

2- Mortalitat i esperança de vida:
La mortalitat és el nombre de defuncions que hi ha en un territori al llarg d’un any.
Taxa bruta de mortalitat (Tbm)

Tbm= Nre de morts
Nre d ' habitants

x1000 S’expressa en tants per mil (‰ )

L’esperança de vida indica quants anys viurà de mitjana una persona.

*Factors que intervenen en la mortalitat: alimentació, l’accés a serveis d’higiene i
sanitaris.

3-Creixement natural o vegetatiu (Cn):
Indica l’increment d’una població per causes biològiques: naixements i defuncions.

Cn= naixements- defuncions

4-La piràmide de població:
És un gràfic de barres que representa l’estructura de la població d’un lloc per sexes i
grups d’edat en un moment determinat.
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*Formes de les piràmides de població:

Progressiva

Regressiva

5- Els moviments migratoris:
Són tots els desplaçaments de població que comporten un canvi de lloc de residència
i que no estan motivats per oci.

-Emigració: és l’eixida d’un territori per a residir en un altre.
-Inmigració: és l’arribada de persones a un lloc per residir-hi.
-Saldo migratori: és el resultat de restar els emigrants dels inmigrants que

arriben a un lloc.

*Causes de les migracions:
-Socioeconòmiques: per millores laborals o perquè no es troba treball o per

buscar un nivell de vida més alt.
-Naturals: pels desastres naturals.
-Polítiques: per la fugida de la persecució o la repressió per part de

governs dictatorials o autoritats religioses, expulsió per causes ètniques o
guerres.

*Tipus de migracions.
-Segons la durada: definitives i temporals.
-Segons la destinació: exteriors o internacionals i interiors o nacionals.
-Segons el motiu: voluntàries i forçades.
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*Conseqüències de les migracions:
-A les zones emissores:

*Efectes negatius: en l’estructura de la població perquè aquesta envelleix
en emigrar les persones més joves.

*Efectes positius: en l’economia perquè alleugereixen els problemes de
desocupació i la pressió sobre els recursos.

-A les zones de recepció:
*Efectes positius: en l’estructura de la població perquè l’arribada de

població jove i adulta augmenta la natalitat, rejoveneix la població i creix la població
activa. Augmenta el consum, l’economia i els ingressos per a la Seguretat Social.
Incrementa la diversitat cultural.

*Efectes negatius:esforços econòmics per a aplicar polítiques
d’integració dels emigrants, i poden sorgir fenòmens de marginació, rebuig i
xenofòbia.

*L’EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA:

1- Dels països desenvolupats: el model demogràfic té tres fases:
a) Règim demogràfic antic: fins al segle XVIII creixement demogràfic lent:
natalitat i mortalitat altes (sobretot la infantil), epidèmies, guerres, fam, falta
d’higiene i sanitat.
b) Explosió demogràfica : segle XIX, per la instalació de fàbriques i les
millores tècniques en l’agricultura que van reduir la fam. Natalitat alta i
mortalitat en disminució, gràcies a millores higièniques, sanitàries i
alimentàries.
c) Règim demogràfic modern: segle XX. La taxa de natalitat va descendir
bruscament i la mortalitat va continuar baixant. Creixement natural baix, esperança
de vida alta i envelliment de la població.

-Característiques de la població dels països desenvolupats:
-Població envellida (esperança de vida al voltant dels 80 anys)
-Saldo migratori positiu (arriben molts immigrants)
-Polítiques de suport de la natalitat.

2- Dels països en desenvolupament: el model demogràfic té dues fases:
a) Règim demogràfic antic: Fins al segle XX. Natalitat i mortalitat molt altes
i, per tant, creixement natural baix.
b) Explosió demogràfica: fins al segle XX. Natalitat alta i comença a
descendir la mortalitat gràcies a les millores en sanitat, alimentació i higiene.

-Característiques de la població dels països en desenvolupament:
-Elevat percentatge de població jove (esperança de vida baixa, varia dels 45 als 70
anys)

53



-Saldo migratori negatiu
-Polítiques de control de la natalitat

-Contrast fort entre les zones agràries (natalitat i mortalitat altes) i les zones urbanes (més
baixes).

*LA DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL
La població de la Terra no es distribueix de forma homogènia. Per a mesurar com es
distribueix la població utilitzen dues tècniques:

-Comptar el nombre d’habitants de cada territori i comparar xifres utilitzant
censos de població.

-Calcular la densitat de població que relaciona la població absoluta amb la
superfície del territori que ocupa.

Densitat de població= Nre d' habitants
Superfície

*Factors de la distribució de la població

-Físics: afavoreix la vida humana, les zones amb climes temperats, relleu favorable
per a les comunicacions i terres fèrtils i aigua potable.
-Demogràfics: més població en zones habitades des de l’antiguitat, les regions amb
major natalitat i les que han rebut migracions.

-Econòmics i socials: condicions laborals, oferta de serveis, llibertat individual
i col·lectiva i integració cultura.
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ACTIVITATS TEMA 8

1- Defineix aquests conceptes demogràfics:
-Índex conjuntural de fecunditat
-Taxa de natalitat
-Taxa de mortalitat infantil
-Esperança de vida
-Saldo migratori

2- Digues quina diferència hi ha entre el creixement real i el creixement
natural o vegetatiu d’una població.

3-Classifica els aspectes demogràfics següents, segons si corresponen als
països desenvolupats o als països pobres:

-Piràmide de població envellida
-Taxa de natalitat elevada
-Esperança de vida major de 80 anys
-Migracions per motius econòmics
-Disminució de la taxa de natalitat
-Nombre més alt de fills per dona
-Piràmide de població jove
-Reducció de la natalitat

4-Explica les característiques demogràfiques d’aquesta piràmide de població:

-És una població envellida? Per què?
-Tindrà relleu generacional?
-En quins grups d’edat i sexe hi ha un increment fort de la població? Creus que

és degut a la natalitat o a la immigració? Raona la resposta
-Escriu una conclusió.
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5-Amb un full quadriculat i amb les següents dades, realitza una piràmide de població.
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TEMA 9: LES CIUTATS

1- L’ESPAI RURAL I L’ESPAI URBÀ

1.1-ESPAI RURAL:

-extens

-densitat de població menys de 150 hab/km

-comerç amb baixa intensitat

-economia: agricultura, ramaderia,boscos i pesca.

*Elements:

-parcel·la

-cultiu: monocultiu/policultiu; regadiu/secà; tradicional/modern

-habitat: dispers o concentrat.

1.2-ESPAI URBÀ:

-menys extens

-densitat de població més de

150 hab/km

-infraestructures de transport

-comerç alt.
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*Ciutat:

-la quantitat de població depent dels països

-tipologia dels edificis: gratacels, fàbriques, centres comercials…

-economia: activitats terciàries i industrials

-influència sobre l’entorn.

2-LES FUNCIONS I L’ESTRUCTURA DE LA CIUTAT

2.1-FUNCIONS DE LES CIUTATS

-Industrial

-Cultural i educativa

-Político-administrativa

-Turística

2.2-ESTRUCTURA INTERNA DE LA CIUTAT

-Centre: zona més antiga: institucions polítiques, monuments, edificis

històrics, sector central de negocis

-Barris residencials: habitatges i serveis

-Àrees industrials: a la perifèria en polígons industrials

-Àrees comercials, de servei i transport: a la perifèria prop de vies de

comunicació.
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3-LA CIUTAT MODIFICA L’ESPAI

3.1-LA CIUTAT I EL CREIXEMENT URBÀ DIFÚS

Els habitants i les activitats econòmiques ixen de la ciutat i busquen residir o

establir-se en altres localitats i municipis ben comunicats i amb el preu més barat.

El resultat és un espai urbà molt humanitzat, amb una zona de densitats de població

elevades (ciutat) i altres de mida més reduïda i menys poblades.

També hi ha indústries, grans magatzems i espais de logística, vies de comunicació i

edificacions d’ús terciari.

Aquesta forma de creixement requereix sistemes de transport de gran capacitat.

3.2-ELS ESPAIS URBANS

-Àrees metropolitanes: formada per una ciutat i altres localitats pròximes amb

les quals manté relacions intenses. El resultat és un espai que depèn social i

econòmicament de l’urbs.

-Conurbacions: són espais urbans més amplis; acullen diverses ciutats i àrees

metropolitanes que han crescut fins a crear un espai urbà continu i relacionar-se entre

elles.
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-Megalòpolis: són espais urbans continus molt extensos, ocupen centenars de

Km i inclouen conurbacions, àrees metropolitanes i ciutats.

4-CIUTATS EN PAÏSOS DESENVOLUPATS I PAÏSOS EN

DESENVOLUPAMENT

4.1-PAÏSOS DESENVOLUPATS

-Centre històric:

-Europa: monuments i carres estrets…

-Ciutats anglosaxones: poden no tindre.

-Eixamples: van sorgir al s. XIX a causa de la saturació del centre i les zones

industrials per la instal·lació de fàbriques.

-CBD: (districte central de negocis) al centre.

-Perifèria: nous barris residencials amb trama urbana oberta.
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4.2-PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT

-Centre històric: divers, ja que tenen un passat variat.

-CBD: edificat en altura, al costat del centre històric. Al voltant s’han instal·lat

barris residencials.

-Suburbis: d’autoconstrucció de barraques, on s’allotja la multitud pobra que

arriba a la ciutat des del medi rural.

-Polígons industrials: construïts a les afores per l’arribada d’inversions dels

països desenvolupats per fabricar més barat.

6- LA JERARQUIA DE LES CIUTATS.

6.1- LES RELACIONS ENTRE CIUTATS:

-De comunicació i transport: ciutats conectades per xarxes de transport i

comunicació.

-Polítiques i econòmiques: seus d’empreses i centres de decisió econòmica,

administrativa, política…

-D’innovació: científica i tecnològica.
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6.2-JERARQUIA URBANA MUNDIAL:

És un ordre d’importància de les ciutats en funció de la intensitat i de les

característiques d’aquestes relacions.

La jerarquia urbana mundial té aquests nivells:

-Ciutats globals: influència en tot el món.

-Continentals: en un continent o en diversos països.

-Estatals: influència en el seu país.

-Regionals: sobre la seua regió.

6.3-LES CIUTATS GLOBALS:

Per classificar-les es tenen en compte 5 criteris:

-L’activitat econòmica i financera

-El capità humà

-L’intercanvi d’informació

-L’experiència cultural

-El compromís polític.

7- ELS PROBLEMES DE LES CIUTATS.

7.1- TRÀNSIT I CONTAMINACIÓ:

La intensitat de moviments de població i mercaderies a l’espai urbà dóna lloc a

una utilització elevada dels mitjans de transport amb unes conseqüències:

-Despeses elevades en la construcció de vies d’alta capacitat ( autovies,

autopistes, ferrocarril…)
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-Ocupació de gran quantitat de sòl per aparcaments i vies de comunicació.

-Pèrdua de temps en trasllats…

-Risc d’accidents

-Emissió a l’atmosfera de diòxid de carboni i de nitrogen, gasos d’efecte

d’hivernacle i causes principals del canvi climàtic. Originen l’anomenada “Illa de

calor urbana” al centre de les ciutats.

7.2- RESIDUS:

El tractament dels residus sòlids exigeix la recollida selectiva i el reciclatge per

a alguns materials i l’existència de plantes de compostatge de residus orgànics per a

transformar-los en adobs i gas metà. El trasllat fins a abocadors controlats dels

materials que no es puguen reciclar i la crema en incineradores. Aquestes activitats

comporten costos per als ciutadans dels països desenvolupats.

63



Als països en desenvolupament hi ha abocadors incontrolats que contaminen el sòl

per filtració, les aigües i l’atmosfera.

7.3- DESIGUALTATS SOCIALS:

Un dels elements que intervé en la distribució de la població el determina el

preu dels habitatges. La gent amb menys recursos econòmics habita en zones

marginades que la resta de ciutadans rebutgen.

En les ciutats dels països en desenvolupament l’arribada d’immigrants sense recursos

des del medi rural, provoca l’aparició de barris de barraques on no disposen de

serveis bàsics
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ACTIVITATS TEMA 9
1- Explica la diferència entre espai rural i espai urbà.

2-Defineix:

-Àrea metropolitana

-Ciutat global

-Jerarquia urbana

-CBD

-Perifèria

-Centre històrics

3- Explica què és l’àrea de influència d’una ciutat. Quins factors la determinen?

4- Quines zones es diferencien en una ciutat dels països desenvolupats? Quines

zones hi ha en una ciutat dels països en desenvolupament?

5- Respon:

-Quines funcions exerceix la ciutat?

-En quines zones de la ciutat es distribueix cada una d’aquestes funcions?

6- Fixa’t en aquestes imatges i respon a les preguntes:
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a) A quin tipus de pla correspon cadascuna? Com són les trames?

b) Quins tipus d’activitats creus que predomina en aquestes zones?

c) Hi ha grans espais oberts? Hi veus moltes zones verdes o parcs? On es

troben?

d)Com és la xàrcia viària? Com són els carrers, amples o estrets? Quina forma

tenen?

e) L’ús de l’automòbil és imprescindible perquè els habitants de la ciutat

circulen per aquests llocs? Per què?

7- Busca informació sobre la teua ciutat o qualsevol altra ciutat per a elaborar un

petit dossier en què es done resposta a les qüestions indicades a continuació:

a) Nom,superfície i població. Calcula també la densitat de població.

b) Descriu el marc geogràfic i la seua localització.

c) Esbrina quin és l’origen històric de la ciutat.

d)Descriu les activitats econòmiques que s’hi fan? Quines funcions urbanes

acompleix?

e) Explica com és la seua morfologia urbana.

f) Comenta quins problemes té aquesta ciutat.
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