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Els que tenen la 1a i la 2a avaluació, l’han de fer tot. 

Els que tenen la 1a pregunta 15. 

Els que tenen la 2a des de la 15 fins al final. 

 

1. Escriu a quina doctrina religiosa moderna correspon cada una d'aquestes 

afirmacions:  

A. Luteranisme B. Calvinisme C. Anglicanisme 

La feina dignificava l'ésser humà. 

La salvació s'aconseguia només mitjançant la fe.  

L'èxit en els negocis s'associava a la gràcia divina.  

Cada creient podia fer la seva pròpia interpretació de la Bíblia. 

Totes les persones tenien determinat el seu destí després de la mort. 

Es van mantenir alguns dogmes catòlics i es va conservar el culte solemne. 

2. Subratlla els conceptes que defineixen el pensament Humanista: 

Déu com a centre del món – exaltació de l'ésser humà – fanatisme religiós – raó i llibertat 

Esperit científic – temor diví – llengües vernacles com a transmissores de cultura 

3. Respon a les preguntes següents sobre les característiques de la recuperació 

europea del segle XV: 

– Quines conseqüències demogràfiques va tenir la desaparició de les epidèmies i l'augment de la natalitat? ..... 

– Quines activitats econòmiques es van desenvolupar durant el segle XV? Quin paper hi va jugar la banca? ....... 

– Quina classe social va ascendir durant el segle XV? En què es basava el seu poder i la seva riquesa? ............. 

4. Indica si les afirmacions següents sobre la Contrareforma catòlica són 

veritables o falses: 

Els sospitosos d'heretgia eren sotmesos a un judici anomenat acte de fe.  

El Concili va impulsar algunes mesures per facilitar la venda de butlles i indulgències.  

En el Concili de Trento es va instar a la correcció dels errors i abusos de l’Església catòlica. 

El Papa va crear la Companyia de Jesús amb l'objectiu de perseguir i castigar la dissidència religiosa. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Relaciona aquests artistes renaixentistes amb la disciplina artística en la qual 

van destacar:   

 

 

 

 

 

6. Completa aquesta taula sobre la difusió i la transcendència del Renaixement 

als països europeus: 

 Flandes Alemanya França 

Característiques 

   

Artistes i obres 

   

7. Respon a les preguntes següents sobre les característiques principals del 

Renaixement: 

– En quin moviment artístic es van inspirar els artistes renaixentistes? ……………………………..…………….… 

– En quins aspectes concrets es va percebre aquesta inspiració? …………………………………………………… 

– Quins elements de l'humanisme van adoptar els artistes del Renaixement? ..................................................... 

– En què va consistir el nou model de l'artista renaixentista i el nou paper de l'art? …………........….................... 

 

8. Observa el David de Donatello, descriu-ne les característiques i relaciona'l amb la 

nova concepció de l'art renaixentista: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................  

Pintura 

Escultura 

Arquitectura 

Donatello 

Rafael 

Lorenzo Ghiberti 

Leon Battista Alberti 

Sandro Botticelli 

Miquel Àngel 

Piero della Francesca 

Filippo Brunelleschi 



Recuperació 3r ESO curs 2019/2020  Nom: 

9. Digues si les afirmacions següents sobre la societat de la Corona de Castella i 

d'Aragó sota els Reis Catòlics són veritables (V) o falses (F):   

La noblesa i el clergat van perdre el predomini social i econòmic.  

A Castella, la monarquia va acabar amb el poder polític de la noblesa.  

El rei Ferran va frenar els abusos de les classes privilegiades a Catalunya. 

La monarquia va protegir l'activitat ramadera creant el "Consejo de la Mesta". 

A la Corona d'Aragó, la burgesia urbana va experimentar un fort decreixement. 

A Aragó, la noblesa no posseïa terres i es dedicava a activitats manufactureres i mercantils. 

 

10. Completa aquestes frases sobre l'època dels Reis Catòlics: 

– Els Reis Catòlics es van proposar imposar en els seus  ................................  l'autoritat ................................ 

per sobre de qualsevol altre poder, amb resultats diferents a Castella i Aragó.   

– Quan Isabel va pujar al tron de .................................. en el regne hi havia una situació de desordre: bandits 

al camp, disputes a les ciutats pel poder municipal, etc. 

– Per perseguir els malfactors es va crear la ............................................................................; per administrar 

 justícia, la ....................................................................................; per recaptar impostos, la ........................... 

 ............................................................................, i per assessorar els reis, els .............................................. 

– La uniformitat religiosa es va aconseguir mitjançant ........................................................................................ 

11. Descriu les característiques de les institucions següents, imposades per la 

monarquia autoritària a Castella: 

Santa Hermandad  Consells  Comptadoria Reial d'Hisenda 

     

12. Indica quins van ser els dos errors fonamentals de càlcul que va cometre 

Colom en la planificació dels seus viatges: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Llegeix el text del requadre i respon a les preguntes sobre les mesures 

impulsa-des pels Reis Catòlics per aconseguir la unitat religiosa: 

 Per què van expulsar els jueus d'Espanya? 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 Quines mesures va promoure el cardenal Cisneros 

per aconseguir la uniformitat religiosa? 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 Quina institució s'encarregava de vigilar els conversos?  

........................................................................................ 

........................................................................................ 

14. Explica els elements que tenien en comú les diverses civilitzacions precolom-

bines: 

 

 
15. Contesta aquestes preguntes sobre el regnat de Carles I: 

– Quins territoris formaven l’Imperi universal de Carles I i de qui els va heretar? ………….....…..…………........ 

– Quins conflictes a l’exterior de la Península va haver d’afrontar Carles I? ………...........………....................... 

– En què va consistir la revolta de les Comunitats? Com va evolucionar el conflicte? .......................................... 

16. Relaciona amb fletxes les batalles de la columna de l’esquerra amb els 

adversaris de Felip II: 

 

 

 

Un cop expulsats els jueus d'Espanya el 

1492, la sort que esperava els musulmans no 

podia ser gaire diferent.  

El 1502 els Reis Catòlics van obligar aques-

ta minoria etnicoreligiosa a escollir entre la con-

versió al catolicisme o el desterrament. 

El decret es va aplicar primer a Castella i 

el 1525 a la Corona d'Aragó. L'objectiu d’a-

questa mesura era enfortir la unitat política a 

costa de la diversitat confessional, i s’hi va 

arribar després de pressionar unes persones 

que, la majoria, van acabar per preferir la 

conversió forçosa abans que abandonar la 

seva terra. 

Batalla de Lepant 

Armada Invencible 

França 

 

Anglaterra 

Batalla de Saint-Quentín Imperi turc 
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17. Completa aquesta taula amb les característiques dels sistemes d’explotació dels 

recursos americans: 

Mita 

 

Encomienda 

 

18. Quina ciutat i quina institució van monopolitzar el comerç amb Amèrica? 

 

19. Comenta el gràfic sobre l’arribada de metalls preciosos d’Amèrica i 

relaciona’l amb la revolució dels preus dels segles XVI i XVII: 

............................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

  
20. Indica si les següents definicions es corresponen al bandolerisme, als 

pirates o als corsaris: 

A. Bandolerisme B. Pirates C. Corsaris 

Fenomen que tenia presència principalment a les zones rurals del territori català. 

Eren delinqüents escapats de la justícia, que actuaven de forma autònoma al litoral i mar endins. 

Fou una resposta de la petita noblesa rural a la disminució de les seves rendes. 

Tenien permís reial per saquejar poblacions i vaixells d’enemics del regne, a canvi de part del botí. 

Dos dels noms més temuts foren Joan Sala i Perot Rocaguinarda. 

 

 

 

 

 



 

 

21. Explica qui formava part dels tres principals grups socials que existien a 

Catalunya durant l’Edat Moderna:  

Els grups privilegiats: .............................................................................................................................................. 

Els pagesos: ........................................................................................................................................................... 

Els artesans i menestrals: ....................................................................................................................................... 

22. Contesta les preguntes següents sobre diferents aspectes de l’activitat 

econòmica que es duia a terme a la Catalunya del segle XVII: 

– Quin sistema de conreus s’inicià a finals del segle XVII? En què consistia? ......................................................... 

– A quines ciutats catalanes s’elaboraven els productes manufacturats? ............................................................ 

– Quin tipus de productes s’hi elaboraven? ...... ............................................................................................... 

23. Consulta aquesta pàgina web i respon les preguntes plantejades sobre els 

antecedents del Corpus de Sang de 1640: 

http://www.tiching.com/740750 

– Quin era el clima sociopolític que es respirava a Catalunya abans de l’esclat de la revolta? A què era degut? 

– Quin era el principal impediment de la Unión de Armas? ................................................................................... 

– Quines exigències va fer a Catalunya la Cort de Madrid? ................................................................................. 

– Amb quin propòsit es va empresonar a Francesc de Tamarit i a Pau Claris?: ................................................... 

........  
24. Digues si les afirmacions següents sobre l’Europa del segle XVII són 

verdaderes (V) o falses (F):  

Lluís XV va ser rei en una monarquia parlamentària. 

En el segle XVII va disminuir el comerç a l’Atlàntic. 

El mercantilisme donava suport a la importació de productes estrangers. 

En l’absolutisme la monarquia era hereditària i de dret diví. 

Les guerres del segle XVII van ajudar la població a recuperar-se de la crisi. 

Europa va patir un retrocés del creixement demogràfic durant el segle XVII. 
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25. Completa aquestes frases sobre la política anglesa i holandesa del segle 

XVII: 

– En el segle XVII, Anglaterra va limitar el poder dels ................................................................................... 

Els representants de la nació, els .............................................................. es van enfrontar al poder absolut. 

– ......................................................... va jurar la Declaració de Drets, que limitava els poders del rei. 

– En el nou sistema polític anglès, el poder del ........................................................... estava controlat per 

el ...................................................................... . Els poders ............................................................................ 

i ...................................................... estaven separats, i la justícia era .............................................................. 

– Holanda va aconseguir independitzar-se del .................................................................................................... 

i es va configurar un nou sistema polític, la ..................................................................................................... 

26. Completa el quadre amb els canvis que hi va haver després la Pau de 

Westfàlia: 

Relacions entre els 
Estats europeus 

 

Mapa polític 
d’Europa 

 

Qüestions religioses 

 

 

27. Llegeix el text següent de Bossuet, un defensor de l’absolutisme, i contesta les 

preguntes: 

 

 

 

 

 

Els monarques actuen com a ministres de Déu i 

com els seus lloctinents a la Terra. És a través d’ells 

que Déu exerceix el seu poder i és per això que el 

tron real no és el tron d’un home, sinó el tron de 

Déu mateix. 

Per tant, la persona dels reis és sagrada, i 

atacar-los constitueix un sacrilegi. S’ha d’obeir el 

sobirà per principis religiosos i també de cons-

ciència. 

BOSSUET: Política, 1670 



 

 

 

– Per què diem que la monarquia absoluta tenia un caràcter diví? ..................................................................... 

– Quins poders tenia el rei en una monarquia absoluta? ..................................................................................... 

– Quines institucions assessoraven els monarques absoluts o hi donaven suport? ............................................ 

28. Explora la pàgina web següent i a continuació completa la informació 

sobre l’Habeas corpus. 

http://www.tiching.com/740729 

– Definició: ............................................................................................................................................................. 

 ........................ ................................................................................................................................................... 

– Origen i primera aplicació: .................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................  

– Persones que poden sol·licitar l’inici del procediment: ....................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

 

29.Completa les oracions que hi ha a sota amb les paraules que trobaràs a 

continuació:  

dibuix – italiana – clarobscur – flamenca 

academicista – moviment – holandesa – color  

– El ................................. és una tècnica que consisteix a contrastar zones fosques amb altres d’il·luminades. 

– En la pintura barroca el ........................................... té més importància que el ............................................... 

– La sensació de .................................... es va aconseguir amb les línies ondulades, l’asimetria i els escorços. 

– Caravaggio, representant de l’escola naturalista ................................, agafava la realitat com a model. 

– La pintura barroca francesa va ser més .............................., per les regles estrictes en la composició i el dibuix. 

– Peter Paul Rubens, influït pel Renaixement, és el principal artista de la pintura .............................................. 

– Rembrandt, excel·lent retratista, va ser l’artista principal de la pintura barroca ........................................,....... 
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José Xurriguera J. Gómez de Mora Pedro de Mena 

Josep Ribera Alonso Cano 

B. Esteban Murillo 

Diego Velázquez Gregorio Fernández Fernando Casas 

30. Col·loca els artistes següents del Barroc espanyol en totes les disciplines 

en què van destacar: 

 

ARQUITECTURA ESCULTURA PINTURA 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

 


