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 El Renaixement és un nom que s'aplica a 

l'època artística, que comença a l’Edat 

Moderna. Reflectia el moviment  

l'humanista que es va desenvolupar a 

Europa. Alguns dels pintors i escultors del 

renaixement eren: Miguel Angel, Sandro 

Botticelli, Leonardo Da Vinci.



 Sandro            Leonardo       Miguel

Botticelli              Da Vinci       Angel
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 Aquesta època, es  de grans 

descobriments, ja que la intenció dels 

navegants era trobar noves rutes per 

arribar a la India i a la xina. Gràcies a 

aquests intents de trobar noves rutes Els 

reis catòlics aconsegueixen molt poder.



 Els Reis Catòlics és el títol que van 

rebre Isabel I de Castella i Ferran II 

d'Aragó. En casar-se en secret en 1469, 

van donar origen a la unió de les 

corones de Castella i Aragó en1474. 

Aquest matrimoni va consumar la unitat 

dinàstica entre Castella i Aragó.



Isabel I de Castella i Ferran II d'Aragó



 L'Imperi Espanyol és el conjunt de 

territoris 

a Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania que 

estigueren sota el domini d'Espanya al 

llarg de la història. L'Imperi Espanyol va 

ser un dels primers imperis globals.



• Astrolabi : Un astrolabi és un instrument de navegació, 
que mesurava l'altura del sol o de l'estrella polar

Astrolabi

• Es una corrent d’opinió Antropocèntrica

Moviment humanista

• Mapes de navegació traçats a mà per saber on estan 
situats els ports

Portolà



• Vaixell de vela 

Caravel·la

• L'antic règim va ser un terme van 
posar  revolucionaris francesos al 
sistema de govern anterior a 
la Revolució Francesa

Antic Règim



 https://sites.google.com/a/xtec.cat/socials-
segon-congres/

 http://ca.wikipedia.org/wiki/Reis_Cat%C3%
B2lics

 http://www.google.es/search?tbm=isch&hl
=ca&source=hp&biw=1024&bih=513&q=reis
+catolics&gbv=2&aq=0&aqi=g7&aql=&oq=
reis+

 http://www.dipity.com/create/timeline#

 http://www.spicynodes.org/yournodes_vie
w_nodes.html?nodemapNum=0
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