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ELS REIS CATÒLICS 
Saps com va passar la península Ibèrica de ser un 

conjunt de regnes a estar dividida, com hui dia, en 

Portugal i Espanya? Descobreix-ho! 

Qui van ser els Reis Catòlics? 

La unió entre els regnes peninsulars que dominaven 

la península a la fi del segle XV la van fer els Reis 

Catòlics, Isabel I de Castella i Ferran II d’Aragó. Amb 

el seu matrimoni a l’any 1469 es van unir les corones 

dels dos territoris. 

Tot i aquesta aliança entre les dinasties dels reis, els 

territoris de Castella i Aragó van mantindre lleis, 

institucions i monedes diferents durant el regnat dels 

Reis Catòlics. 

Per què ja no eren reis medievals? 

Els Reis Catòlics van ser el primer gran exemple de 

monarquia autoritària. El seu poder es va consolidar en reduir el de la noblesa. Així, van 

organitzar una administració pròpia que controlava els seus territoris i un exèrcit modern 

que els protegia. 

A més, els Reis Catòlics van finalitzar la Reconquesta amb la presa de Granada, i van 

expandir les seues relacions i territoris a l’estranger casant els seus fills amb els principals 

hereus d’Europa. 
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Com es va descobrir Amèrica? 

Els avanços en la navegació van permetre als 

marins portuguesos i castellans trobar noves rutes 

per a comerciar. Molts d’ells buscaven vies per 

arribar a les Índies, uns territoris asiàtics rics en 

espècies com el pebre o la canyella. 

El navegant Cristòfol Colom va pensar que podria 

arribar a Asia travessant l’oceà Atlàntic, i va 

demanar ajuda a Isabel de Castella per a intentar-

ho. Colom va partir cap a l’oceà desconegut amb els vaixells, la tripulació i els materials 

rebuts dels Reis Catòlics. Després de 70 dies de navegació, el 12 d’octubre de 1492, el 

navegant va trobar un Nou Món: Amèrica. 

Colom va tornar tres vegades a Amèrica, però sempre va pensar que era a les Índies. Per 

això denominava indis als seus habitants. 

 

 

 

1. Copia la línia del temps del regnat dels Reis Catòlics i col·loca els esdeveniments 

en el lloc correcte. 

Descobriment d’ Amèrica – Matrimoni – Incorporació de Navarra – Presa de Granada 
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2. Per què es va usar el terme indis per a designar als nadius americans? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Castella i Aragó van mantindre lleis, institucions i monedes diferents. Quina és la 

moneda d’Espanya hui dia? És la mateixa a tot el país? I a tot Europa? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. INVESTIGA. Descobreix la relació entre els Reis Catòlics i Amèrica.  Qui era Cristòfor 

Colom i a que es dedicava? 

- Podeu visualitzar aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8 

- O buscar a Internet la informació que necessiteu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8

