
L’EDAT MODERNA. CIÈNCIES SOCIALS 

LA MONARQUÍA HISPÁNICA 

DEL SEGLE XVI 
Quin país europeu va donar nom a una dinastia de reis de 

la península Ibèrica? 

D’on vénen els Àustria? 
Carles d’Habsburg era nét dels Reis Catòlics. Així, va 

heretar de sa mare Joana I els territoris de les corones de 

Castella i Aragó. 

Carles era també net de l’emperador de la casa 

d’Àustria, per la qual cosa va heretar també territoris a 

Europa central i va ser elegit emperad or d’Alemanya el 

1519.  

Durant el seu regnat, Carles I va patir rebel·lions a Castella 

i Aragó, causades per ser d’origen estranger i per les seues 

exigències econòmiques. 

Carles I va defensar amb duresa el catolicisme i els 

interessos de la monarquia. Per això, es va enfrontar als 

cristians protestants alemanys, oposats a l’Església catòlica 

de Roma, i als turcs musulmans que avançaven cap a 

Europa. 

Un imperi sense emperador 
Felip II va heretar el 1556 els territoris de son pare, 

Carles I, llevat de l’Imperi alemany. Des de 1581 va 

regnar també a Portugal. 

Els seus territoris van formar el gran imperi de la 

monarquia hispànica, encara que mai va portar el títol 

d’emperador. El 1561 el rei va fixar la capital a Madrid. 

Igual que son pare, Felip II va defensar amb duresa el 

catolicisme. A més dels conflictes amb turcs i 

protestants, també es va enfrontar a països europeus 

com França i Anglaterra. Va morir el 1598. 

Exploracions i conquestes 
En el segle XVI, navegants al servei de la monarquia hispànica van fer la primera volta al 

món i van conquerir nous territoris a Amèrica. Allí van fundar ciutats i van imposar la religió 

catòlica i la llengua castellana. 

Els colonitzadors van portar a Amèrica cavalls, bestiar i cereals, que van plantar en les 

seues hisendes. Al seu torn, van portar a la península grans quantitats d’or i plata, a més 

d’aliments com la dacsa, la tomaca, la creïlla o el cacau. 

Les riqueses i el comerç amb Amèrica van enriquir alguns nobles i burgesos castellans, 

però la majoria de la població va continuar dedicant-se a l’agricultura i a la ramaderia. 
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1. Completa la taula amb les dades de la caixa. 

Descobriment d’Amèrica – fundació de ciutats a Amèrica – lluita contra l’Islam – lluita 

contra els protestants 

 

 Reis Catòlics Carles I Felip II 

A la península 

Ibèrica 

 

 

 

  

Fora de la península  
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2. Col·loca a la línia de temps els següents esdeveniments. 

Carles, rei – Carles, emperador – Felip II, rei – Mort de Felip II – Comença l’edat 

moderna 

 

 

 

 

3. INVESTIGUE.  Busca les possessions de Felip II. 

a. En quins continents estaven? 
b. Escriu un text on compares les possessions de Felip II amb les de Carles I. 


