
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 2N ESO 

SETMANA DEL 11 AL 15 DE MAIG 

 

Aquesta setmana continuem aprofundint en aspectes de l’edat moderna. 

Treballarem dos aspectes fonamentals: La reforma protestant i la 

monarquia hispànica de Carles V i Felip II. 

La feina es dividirà en dos apartats:  

 

1. Et deixe un PowePoint i amb ell contestaràs una sèrie d’activitats que 

et pose. 

2. Amb una noticia periodística contestaràs a altra sèrie de qüestions 

 

Comencem!!  I no t’asustes per l’extensió del document. Hi ha il.lustracions i 

les preguntes son concretes i clares. A més a més, ací tens tota la 

informació que cal. 

 

1.- Mira el PowerPoint següent i contesta a les activitats al mateix temps: 

https://www.slideshare.net/JosepGracia/leuropa-de-carles-

v-i-felip-

ii?ref=http://www.iesgregorimaians.org/moodle/course/view.p

hp?id=99&section=8   

Quasi totes les respostes a les següents activitats estan en PowerPoint. 

ACTIVITAT 1: LA REFORMA PROTESTANT 

       INVESTIGA i contesta les següents preguntes: 

1. Què va ser la Reforma protestant? 

2. Quines van ser les causes? 

3. Fes un breu resum sobre la vida del monjo alemany Martí Luter 

https://www.slideshare.net/JosepGracia/leuropa-de-carles-v-i-felip-ii?ref=http://www.iesgregorimaians.org/moodle/course/view.php?id=99&section=8
https://www.slideshare.net/JosepGracia/leuropa-de-carles-v-i-felip-ii?ref=http://www.iesgregorimaians.org/moodle/course/view.php?id=99&section=8
https://www.slideshare.net/JosepGracia/leuropa-de-carles-v-i-felip-ii?ref=http://www.iesgregorimaians.org/moodle/course/view.php?id=99&section=8
https://www.slideshare.net/JosepGracia/leuropa-de-carles-v-i-felip-ii?ref=http://www.iesgregorimaians.org/moodle/course/view.php?id=99&section=8


4. Quins eren els principis fonamentals de la doctrina luterana? 

 

 

ACTIVITAT 2: EXTENSIÓ DE LA REFORMA PROTESTANT 

 Divissió religiosa en Europa al segle XVI: indica en quins països van 

tenir èxit el luteranisme, el calvinisme i l'anglicanisme. I en quins 

territoris va romandre el catolicisme. 

 

 

ACTIVITAT 3: LA CONTRAREFORMA CATÒLICA 

INVESTIGA i contesta les següents preguntes: 

1. Què va ser la Contrareforma catòlica? I el Concili de Trento? 

2. Quines van ser les conclusions o acords que es van prendre al Concili 

de Trento? 



 

 

ACTIVITAT 4: CARLES V 

INVESTIGA 

1. Fes un arbre genealògic on apareguen els avis paterns i materns, els 

pares, l'esposa i els fills de Carles V. 

2. Quins territoris va heretar Carles V dels seus avis i pares? Insereix 

un mapa de l'imperi de Carles V 

 

 

ACTIVITAT 5: CARLES V. POLÍTICA INTERIOR 

Durant el seu regnat Carles V va sofrir dos problemes interns: La Revolta 

de les Comunitats de Castella i la Revolta de les Germanies a València i 

Mallorca 

 

INVESTIGA sobre estos dos fets i fes un resum on apareguen les 

causes, qui es va enfrontar i com van acabar. 



 

 

ACTIVITAT 6: CARLES V. POLÍTICA EXTERIOR 

Durant el seu regnat Carles V es va enfrontar a l'exterior amb França, 

l'imperi otomà i els prínceps protestants alemanys  

 INVESTIGA sobre estes guerres i fes un resum on apareguen les 

causes, qui es va enfrontar i com van acabar. 

 

 

 

ACTIVITAT 7: FELIP II 

INVESTIGA 

1. Anomena els territoris que va heretar Felip II. Per què al segle XVI 

es deia que a l'imperi espanyol no es posava mai el Sol? 



 

 

ACTIVITAT 8: FELIP II. POLÍTICA INTERIOR 

Durant el seu regnat Felip II va sofrir dos problemes interns: 

 1.- L'assumpte d'Antonio Pérez i la revolta d'Aragó. 2.- la Revolta de las 

Alpujarras a Granada. 

 

INVESTIGA sobre estos dos fets i fes un resum on apareguen les 

causes, qui es va enfrontar i com van acabar. 

                      

                 



ACTIVITAT 9: FELIP II. POLÍTICA EXTERIOR 

Durant el seu regnat Felip II es va enfrontar en l'exterior amb: França, 

l'imperi otomà, contra Anglaterra i contra els protestants dels Països 

Baixos. 

 INVESTIGA sobre estes guerres i fes un resum on apareguen les 

causes, qui es va enfrontar i com van acabar. 

 

VOCABULARI 

Defineix els següents termes: 

1. Indulgències 

2. Calvinisme 

3. Lliga d'Esmalcalda 

4. Contrareforma 

5. Terços de Flandes 

6. Comuners 

7. Germanies 

8. Luteranisme 

9. Anglicanisme 

10. Celibat 

 

2- Llegir una noticia periodística sobre el descobriment d’una mòmia. 

Però abans recorda que:  

Al 1517 un frare agustí, Martí Luter, va clavar a l’Església germana de 

Wittenberg les conegudes com “95 Tesis”, escrites en poc més d’un full. En 

elles criticava obertament la venda de “indulgències” i la riquesa de 



l’Església i del Papa. No content amb això, va imprimir les seues 95 Tesis i va 

inundar tota Alemanya amb elles. 

 

Les indulgències o bules eren uns xicotets documents venuts per sacerdots 

especialitzats anomenats “bulderos” amb els que el Papa perdonava un tipus 

de pecat concret (i per una vegada) al comprador, a canvi d’una mòdica 

quantitat de diners. Quant més bules compraves, més absolucions obtenies i 

més segur estaves de que el teu pas pel Purgatori seria breu. 

 

Llig el següent article amb atenció i contesta a les preguntes que hi ha de 

seguida. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/29/castillayleon/1

304097380.html 

La resposta a les preguntes les tens a l’article que acabes de llegir. 

1. Quina universitat  va fer l’estudi de la mòmia trobada? 

2. Quina persona era? 

3. De quina població venia? 

https://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/29/castillayleon/1304097380.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/29/castillayleon/1304097380.html


4. Quina antiguitat tenia? 

5. On s’havia trobat? ¿Per què? 

6. Per què s’havia conservat tan be? 

7. Què es va trovar junt al cadàver? 

8. Què eren les indulgències? 

9. Per què compraven indulgències? 

10. Quí es quedava amb els diners? 

11. Quina és  la bula o indulgència trobada més antiga? Data? Lloc 

d´impressió? 

12. Per a què s’utilitzaren els diners  de la seua venda? 

13. Per què aquesta indulgència era una de les més venudes de l’època? 

14. Per què Isabel de Suanzo i altres persones de l’època compraven 

indulgències? 

15. Es van trobar més indulgències junt al cadàver? Si la resposta es 

afirmativa Quines? 

16. Què són les butles de difunts? 

17. Per què la mòmia de Cuellar es tan important? 

18. Què significa que les indulgències eren nominals? 

19. Amb quin personatge important de Cuellar estava relacionada Isabel 

de Suanzo? 

20.  On i cóm es van a presentar aquestes Butles o indulgències al públic? 

 

 

NOTA: Els exercicis pots fer-los en Word o a la llibreta. Has de copiar els 

enunciats i consultar les pàgines que et dic en cada cas per a fer-los 

correctament. Si utilitzes Word has de guardar tots els treballs en un USB 

de l’assignatura Geografia i Història per si els demana la inspectora. 

 

BONA SETMANA 

 

 

 


