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Setmana del 25 al 29 de maig
CIÈNCIES SOCIALS

EDAT MODERNA
Aquesta etapa històrica s´inicia amb el descobriment d´Amèrica en 1492 per

Cristòfol Colom i acabà amb la Revolució Francesa de 1789. I es divideix en 3

segles:

El segle XVI i el Renaixement

Es recobra l’interés per Grècia i Roma i es formen les monarquies
autoritàries.

El segle XVII i el barroc

És un període de crisi, però també de desenvolupament cultural.

El segle XVIII i la Il·lustració
La monarquia té un poder absolut, però fa reformes que modernitzen els

països.

Les característiques d´aquest període són les següents:

 Els avanços tècnics i científics: es va difondre el
coneixement gràcies a la imprenta (Gutenberg 1449)

l’abaratiment i la major rapidesa en la producció de llibres va possibilitar que s’incrementara el
nombre de persones que hi podien accedir, cosa que va facilitar la difusió dels coneixements
científics i de la cultura en general.

Hi hagué avanços importants en l´astronomia, la cartografia i la navegació que
permeteren explorar millor el món, descobrint noves rutes i continents; que
afavoreixen l´expansió del comerç.

 L´economia es basava en l´agricultura; el descobriment d´Amèrica afavorix la
introducció de cultius i productes nous.

 La societat estava dividida en estaments
Privilegiats: la noblesa (amos de les terres) i el clergat. No pagaven impostos.
No privilegiats: camperols, comerciants i artesans. Pagaven impostos.
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L´edat Moderna a Espanya
Els Reis Catòlics, Isabel I de Castella i Ferran II d´Aragó, van unir
amb el seu matrimoni els seus regnes al final del Segle XV.

Van conquerir Granada en 1492
i posteriorment; les Illes Canàries, el regne de Navarra,
Melilla i el regne italià de Nàpols.

També van impulsar la conquesta d´Amèrica.

El navegant Cristófol Colom va pensar que podria
arribar a Àsia travessant l´oceà Atlàntic i va demanar
ajuda a Isabel de Castella.

El 12 d´octubre de 1492 descobrí Amèrica. Allí vivien maies, asteques i inques; els
anomenats pobles precolombins. Encara que Colom sempre va pensar que era a les
Índies on havia arribat i, per això, denominava indis els seus habitants.

https://youtu.be/TD24cI-1bxw Descobriment Amèrica

Els Reis Catòlics van ser el primer gran exemple de monarquía autoritària; tot el poder
es concentrava en el rei.

Realitzaren reformes per augmentar el poder dels reis: crearen la Santa Hermandat,
nomenaren corregidors i virreis als nous territoris, reforçaren l´exèrcit amb els terços,
imposaren el cristianisme i fundaren la inquisició.

La inquisició, un tribunal religiós

1. Què va ser el tribunal de la Inquisició?

2. A qui perseguia? Què els podia ocórrer?

3. Quantes religions practiquen els teus companys
de classe? Creus important tindre llibertat per a
practicar qualsevol religió? I poder estudiar a
l’estranger? Per què?

https://youtu.be/TD24cI-1bxw
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La monarquia hispànica és el conjunt dels territoris governats per la branca espanyola
de la Casa d´Austria, les seues lleis i la seua organització política. Comença amb el
regnat dels Reis Católics i finalitza amb l´arribada de la dinastia dels Borbó.

Carles I: heretà les possessions del Reis Catòlics (avis materns); i també territoris als
Països Baixos, França i Alemanya (avis paterns).

Felip II: perdé territoris alemanys peró hi annexionà l´imperi
portugués.
A més hi aconseguiren noves conquestes a Amèrica, Àfrica i Àsia.

Per què creus que Felip II deia que al seu imperi no es ponia el sol?

Austries menors: Felip III, Felip IV i Carles II. No es preocupen tant per l´imperi i
deleguen el govern. Van tindre governs de favorits o privats i crisis internes. Tot això, unit
a la fam i l´empobriment per les males collites, les despeses de les guerres i malalties
com la peste junt amb l´emigració a Amèrica produí la fi de l´hegemonia espanyola a
Europa.

Peró la crisi del segle XVII va coincidir amb un període d’esplendor cultural
en el regne, conegut com el Segle d’Or.

En aquesta època van destacar grans escriptors, com Calderón de la Barca, Quevedo o

Cervantes, i es van pintar grans obres d´art barroc.

Els reis i l´esglèsia eren els mecenes de l´art i per això, destaquen les obres religioses, i

les del pintor dels reis, Velàzquez.
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Taller d´història: Extraure informació d´un quadre

Las meninas (1656)
Diego Velázquez

Analitzar un quadre proporciona informació sobre l´època en què està pintat, la forma de
vida de les persones o el caràcter dels personatges.

Descripció del quadre
Tema i escenari: retrat d´una infanta en una estança de palau.

Personatges: qui figura al lloc més destacat? Com és la roba que porta? Qui ixen retratats
juntament amb la infanta? Qui és el pintor que ix a l´esquerra? Qui hi ha reflectits a
l´espill? Quin animal s´hi representa? Quines qualitats transmet aquest animal?

Composició: quins personatges estan en el primer pla? I en el segon pla, més situat al
fons? Hi ha diferències de llum entre els dos plans? Per què creus que és així?

Analisi del quadre
Època: quins elements del quadre reflecteixen l´edat o època en què es va pintar?

Interpretació: a quins grups socials creus que pertanyien els personatges? Quines actituds
tenen aquests personatges?
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DEL SEGLE D´OR AL SEGLE DE LES LLUMS

El segle XVIII comença a Espanya amb una guerra. Carles II mor sense descendència i
això causa la Guerra de Succesió. Finalment, el tractat d´Utrecht reconeix com a rei a
Felip V i comença la dinastia del Borbó.

Els Borbó van portar a terme reformes per modernitzar Espanya.

El segle XVIII es va anomenar Segle de les Llums, perquè per a els il.lustrats, el
coneixement il.luminava les persones i afavoria el desenvolupament.

«Tot per a el poble però sense el poble»; aquest era el raonament de l´anomenat
Despotisme il.lustrat i els seu major representant va ser el rei Carles III. Què creus que
vol dir? (Imagina que el delegat de la teua classe prén decisions buscant el bé de tots, però sense
preguntar res a ningú).

Francisco de Goya va ser el pintor del rei Carles III.

Valents i valentes, si heu acabat podeu enviar les activitats al meu correu.
bustos_des@gva.es

mailto:bustos_des@gva.es
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LENGUA CASTELLANA

1. Haz un esquema de la teoría del Complemento Circunstancial en la
libreta y a continuación, también en tu cuaderno, realiza los ejercicios
propuestos.

El complemento circunstancial.

Según vamos avanzando el curso, vamos viendo que en las frases cada sintagma tiene

su función. Haciendo un poco de memoria hemos vist cómo lo primero que debemos

hacer es buscar el verbo y señalarlo.

Una vez tenemos el verbo claro, encontraremos el sujeto (¿Quién hace la acción?) y

el predicado (dentro del predicado está el verbo).

Hemos visto también hay complementos que acompañan al verbo cómo el

Complemento directo (¿qué?) o el indirecto (¿a quién o para quién?).

Además pueden aparecer otros complementos, como el complemento circunstancial.

Si recordamos las preguntas para identificarlos, será muy fácil descubrirlos. Vamos a practicar.
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2. Snappet Unidad 11 bloque 4: Complemento Circunstancial.

3. Snappet Unidad 11 bloque 5: Punto y coma.

4. Snappet Unidad 11 bloque 6: Puntos suspensivos.

5. Realiza los ejercicios del pdf REFUERZO C. CIRCUNSTANCIAL

RECUERDA ENVIAR LA TAREA 1 (autocorrige primero con el

solucionario que enviamos) Y LA 5 a mi correo: pedros_jua@gva.es

VALENCIÀ

1. Snappet Unitat 11 bloc 5: Complement Circumstancial (recorda

copiar la teoria al quadern).

2. Snappet Unitat 11 bloc 12: Repàs.

3. Snappet Unitat 11 bloc 13: Examen.

4. Realitza al quadern estes 3 activitats:

mailto:pedros_jua@gva.es
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Analitza, també al quadern, les frases de l’activitat anterior (fes-ne

anàlisi sintàctic i també anàlisi morfològic).

La teoria de la tasca 1 i la tasca 4 s’han d’enviar fetes per mail a

pedros_jua@gva.es

RECORDEU A MÉS LES ALTRES MATÈRIES!
Recomanem dur una rutina en Anglés. Recordeu fer les tasques i envia a :
rosell_bla@gva.es
En Arts and Crafts també teniu unes propostes de treball molt interessants i
que s’han d’acabar.
A més Blanca ha creat un blog on està posant totes les vostres obres i treballs que
esteu enviant, el podeu visitar
https://padlet.com/blancarosellgarcia/uywoolgs6vuvrl49
Música; Mónica us ha proposat diverses activitats a escollir una, per favor
entreu al seu apartat i llegiu bé les tasques proposades, escolliu i feu una i
recordeu que s’ha d’enviar a: mut_mon@gva.es
En Educació Física també teniu unes propostes de treball molt interessants i
recomanables
https://padlet.com/sergiots23/crkr4kxgoa7qz5ka

alcayde_raf@gva.es
I seguir les recomanacions de Belén Higueras dels alumnes de Religió.
belenh19@gva.es
Ànim! Tot eixirà bé!!!

mailto:pedros_jua@gva.es
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