
 
INICIO E FIN DA IDADE MODERNA 

 
En España: 
Iniciase co descubrimento de América por Cristovo 
Colón en 1492.  Este descubrimento poderiamos 
dicir que foi por casualidade. Cristovo Colón só 
quería facer a ruta da seda, pero  desviouse polo 
mar e atopouse con América.  
 
En Europa: 
Comeza coa caída de Constantinopla a mans dos 
turcos (1453). 
Esta etapa abrangueu desde o s. XV ata o s. XVIII e 
finalizou coa Revolución Francesa no 1789, que xurdiu debido a crise económica e social 
que sufría Francia. 
 
 

Principais acontecementos ou cambios na Idade Moderna 

Producíronse outros acontecementos a finais do século XV que marcaron este período. 
Entre eles cómpre destacar: 

 O crecemento da poboación nas cidades, que permitiu que estas se convertesen 
nos lugares nos que se producían os intercambios comerciais. 

 A creación das monarquías autoritarias. 
 Avances científicos e técnicos que incrementaron a mellora na navegación. 
 O humanismo, un movemento cultural que cambiou a visión medieval baseada na 

fe relixiosa. 
 O descubrimento de América. 
 A revolución francesa.  
 O descubrimento da imprenta. 

 
 

A sociedade na Idade 
Moderna 

A sociedade da Idade Moderna estaba 
dividida en estamentos. Un estamento era 
un grupo social ao que se pertencía por 
nacemento. Non era posible pasar dunha 
categoría social a outra. 
A sociedade na Idade Moderna, estaba 
dividida en dous estamentos: os 
privilexiados e os non privilexiados 
No grupo dos privilexiados atopábanse a 
nobreza (alta e baixa) e o clero. Non 
pagaban impostos, ocupaban altos cargos 
no goberno e eran os propietarios da maior 
parte das terras.  
No grupo dos non privilexiados estaban os 
campesiños, artesáns e comerciantes que recibían o nome do pobo chan. Aínda que 



algúns campesiños posuían terras, a maioría traballaba as propiedades da nobreza e o 
clero, pagaban impostos e non podían acceder aos cargos do goberno.  

A sociedade da Idade Moderna foi pouco tolerante no aspecto relixioso. En 1492 
produciuse a expulsión dos Xudeus e en 1609 a dos mouriscos, que eran musulmáns 
convertidos á relixión católica. 
 

A economía na Idade Moderna 
 

Baseábase fundamentalmente na agricultura. Durante este tempo desenvolvéronse tamén 
tanto a artesanía como o comercio e a banca. 

A agricultura esixía un gran esforzo, xa que cultivar as terras non era fácil. Empregaban 
moitas horas ao día, de sol a sombra. 

Ás veces as secas e as inundacións estragaban os cultivos, o que ocasionaba fame e 
enfermidades que se espallaban a toda a poboación.  

 
Na agricultura esténdense os cereais polos sécanos e, como principal novidade, aparece 
a moreira na horta, mentres que os terreos incultos seguen dando gran, esparto e barrilla, 
que gaña cada vez máis importancia e pronto empeza a cultivarse tamén.  

En canto ao comercio, desenvólvese extraordinariamente debido ao descubrimento de 
novas terras, as melloras na navegación e ao desenvolvemento da banca xa que 
adquiriron gran importancia ás novas formas de pago (letras de cambio, préstamos). 

Establécense importantes rutas comerciais con América, Asia e África moi beneficiosas 
para Europa. Seguen exportándose materias primas das rexións e comarcas limítrofes: 
sal, la, seda, cada vez máis barrilla e menos gran, esparto, chumbo, algúns alimentos, 
etc. E seguen entrando alimentos, escravos, especias, armas, ferramentas, artigos de 
luxo, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outra banda, aparecen algunhas iniciativas industriais particulares, como as 
xabonerías, os fornos de biscoito, a fabricación de alume ou a de embarcacións, que se 
unen á fábrica da pólvora dependente dos oficiais da Casa do Rei. 

A pesca pola súa banda, mantén, malia todas as dificultades, a súa gran importancia. 
 
 



 
 
  
 

 

IMPRENTA 
É no século XV, cando o alemán Johannes Gutenberg 
descubriu a imprenta moderna, que xurdiu pola necesidade 
de publicar máis cosas e mais rápido, inicialmente só as tiñan 
os monxes nas igrexas e xente da nobreza. A súa aparición 
supuxo unha revolución das formas de produción de libros, 
pero tamén doutros textos que van constituír boa parte do 
traballo nos talleres tipográficos.  

 
PIANO 

   
O Piano é un instrumento musical clasificado como instrumento 
de teclado e de cordas percutidas. Foi inventado arredor do ano 
1.700 polo paduano Bartolomeo Cristofori. 
Existen varios tipos de piano, pero os máis coñecidos son o 
piano de cola e o piano de parede ou vertical. 
 

TELESCOPIO 
O telescopio foi inventado por un alemán, chamado Hans Lippershey, que inspirou a 
Galileo Galilei que decidiu construír un. Foi rexistrado como o primeiro telescopio 
astronómico. 

TIPOS DE TELESCOPIOS Reflector-Refractor-Caeesgrain 

 

AUTOMÓVIL 
Nicola-Joseph Cugnot inventou o primeiro automóbil 
arredor do ano 1769. En 1770 construíu o segundo modelo 
mellorado. Máis tarde construíu unha terceira versión en 
1771. Consérvase no Museo Nacional da Técnica de París. 

 

 

MICROSCOPIO COMPOSTO 
Foi inventado entre 1590 e 1600 polo holandés Zacharías Janssen. 
Inventou unha especie de tubo con lentes nos seus extremos que 
aumentaba a imaxe 200 veces. Na actualidade os de efecto túnel os 
amplían 100 millóns de veces.  

 

MÁQUINA DE VAPOR 
A primeira máquina de vapor foi inventada por Eduard Somerset no ano 1633. Logo foi 
desenrolada por Thomas Newcomen. Pero o que realmente inventou a máquina de 
vapor e revolucionou o mundo foi James Watt 



 

 

O descubrimento de América ocorreu 
en 1492 por Cristovo Colón, foi un dos 
feitos máis importantes da historia 
europea e condicionou a evolución 
política, social e económica dos 
seguintes séculos. 
 
 
 
 
 

 CONSECUENCIAS DO DESCUBRIMENTO DE AMÉRICA 

 Trouxo consigo máis conquistas que ocasionaron que España se convertese no imperio 
máis poderoso de Europa. 

 O comercio mundial incrementouse en gran cantidade. 
 O novo continente achegou plantas e produtos que daquela eran descoñecidos. 
 Os españois implantaron, no novo territorio, o idioma castelán e a relixión católica. 

 

CRISTOVO COLÓN 
Foi o descubridor de América. Naceu no 1451 en 
Xénova (Italia) e morreu o 20 de maio de 1506. 
Presentou a Juan II de Portugal un proxecto para alcanzar 
ese destino navegando cara a occidente xa que ao non 
ter coñecemento de outro continente (América), 
pensábase que a ruta sería máis curta.  
Colón partiu de Huelva coas tres embarcacións: Santa 
María, Pinta, Niña.  
Ao novo Mundo chamóuselle América. 

 

VIAXE DE COLÓN A AMÉRICA 

Iniciou a viaxe en 1492 (Pinta, Niña, Santa María) do porto de Palos. Colón morreu 
pensando que fora á India. 

 

O REINADO DOS REIS CATÓLICOS  
Os Reis Católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragón, 
gobernaban conxuntamente a Coroa de Castela e a de 
Aragón, pero cada reino mantiña as súas leis e as súas 
institucións propias.  

 
Someteron á nobreza e ao clero, controlaron os municipios e 
cidades, crearon a Santa Irmandade (especie de policía para 
controlar a orde nas cidades). Organizaron  un exército 



permanente co que conquistaron o reino de Granada aos musulmáns (1492), as Illas 
Canarias ( 1496) e o reino de Navarra (1515). 
Levaron a cabo a unificación relixiosa expulsando ao musulmáns e xudeus.  
Crearon a Inquisición (tribunal que perseguía aos que non practicaban a relixión católica). 
Estableceron alianzas con outros reinos europeos (Portugal, Inglaterra e o Sacro Imperio 
Romano Xermánico) mediante una política matrimonial (casando a fillos con príncipes de 
eses reinos). Conquistaron territorios no norte de África ( Melilla, Orán, Trípoli). 
 

O AUXE DO IMPERIO ESPAÑOL NO SÉCULO XVI 
 
A DINASTÍA DOS AUSTRIAS 
 
Recuperaron o reino de Nápoles. Apoiaron as expedicións xeográficas polo Atlántico para 
o descubrimento e conquista de novas terras. 
 
A dinastía dos Austrias comezou co 
reinado de Carlos I. Chegou a España 
desde Gante (Bélxica) como sucesor 
dos Reis Católicos, debido á política 
matrimonial que estes tiñan. Foi coroado 
en 1516 sen coñecer nin a lingua nin os 
costumes do país. 
A súa chegada a España non foi do 
agrado dos españois, xa que 
opuxéronse ao seu reinado.  
O descontento agravouse cando Carlos I 
outorgou o poder de cargos públicos a 
estranxeiros, os cales acabaron subindo 
os impostos. Isto causou dúas rebelións no ano 1520: o Levantamento das Comunidades 
en Castela e a Rebelión das Xermanías en Valencia e Mallorca. Carlos I logrou superalas 
e a partir dese momento decidiu nomear conselleiros españois. Era xa, neste ano, 
emperador do Sacro Imperio Romano Xermánico, alí nomeado como Carlos V, por iso 
díselle Carlos I de España e V de Alemaña. 
 
Filipe II 
Fillo de  Carlos I, herdou do seu pai todos os dominios agás o título de emperador de 
Alemaña. Incorporou o reino de Portugal 
e as Illas Filipinas. 
O 25 de xullo de 1554 converteuse en rei 
de Inglaterra a través do seu casamento 
con María I de Inglaterra. O proxecto de 
unión persoal dos dous países fallou pola 
morte de María en 1558, antes de ter 
descendencia de Filipe.  
En 1565 estableceuse o comercio a 
través do Pacífico entre Asia e América 
por medio dos galeóns de Manila. 
A derrota da súa Armada en 1588 ( a 
armada invencible), e a tensión 
económica debido ao apoio a tantas 
guerras forzou a Filipe a manter os impostos altos. 
Coa súa morte no ano 1598 o imperio hispánico debilitase e fragméntase. 
Os seguintes reis Felipe III, Felipe IV y Carlos II deixaron o goberno en mans dos 
válidos: conselleiros que gobernaban en nome do rei. En 1640 os válidos para reforzar o 



poder do rei, reduciron o das institucións e estalaron revoltas de protesta en Portugal 
(lograron a independencia), en Cataluña e en Italia. Tamén España perdeu o dominio dos 
Países Baixos en 1648 tras moitos anos de enfrontamentos. 

 

 

Filipe III (1578-1621), último fillo sobrevivinte de Filipe II e Ana de 
Austria. Á morte do seu pai en setembro de 1598 ocuparía o trono de 
España e Portugal, xa que Filipe II conseguiu a unidade ibérica en 1581 
coa anexión dos territorios de Portugal á coroa española.  
 

 
 

Filipe IV (1605-1665), rei de España desde 1621 a 1665. Fillo de Filipe 
III e Margarita de Austria, nacido en Valladolid. O seu reinado foi un 
período de luxo, festas e exaltación cortesá. Levantou Portugal e 
Cataluña no1640. Pouco antes da súa morte perdeuse Portugal. 

 

 

CARLOS II (1661-1700), rei de España (1665-1700). Fillo de Filipe IV e 
Mariana de Austria, foi toda a súa vida unha persoa débil e enfermiza, 
non tivo fillos e isto provocou un enorme conflito sucesorio e o fin da 
dinastía dos Austrias. Herdou o trono cando aínda non cumprira os 4 
anos, polo que a súa nai exerceu a rexencia. 
Durante a época de Carlos II, houbo reformas para a recuperación 
económica de Castela.  
Carlos II nomeou herdeiro ao duque de Anjou (Filipe V). 

 

 

A DECADENCIA DO IMPERIO ESPAÑOL NO SÉCULO NO XVII 

 
Tras a gran expansión do s.XVI, a monarquía hispánica 
sofriu unha època de decadencia durante o s. XVII debido 
a 2 factores fundamentalmente: 

 incapacidade de Filipe III e IV e Carlos II para dirixir 
un imperio hispánico tan complexo 

 as guerras permanentes, sendo unha das máis 
importantes a guerra dos Trinta Anos. 

A pesar dos esforzos económicos e militares por manterse 
como potencia, a monarquía hispánica esgotouse e non 
puido superar os problemas políticos, económicos e sociais 
polo que declinou definitivamente. 

 

 

 

 

 



O REFORMISMO DO SÉCULO XVIII 

 
A DINASTÍA DOS BORBÓNS 
 
Os países europeos non chegaban a un acordo na elección do candidato para reinar e 
tampouco España: Castela apoiaba a Filipe de Anjou e Aragón ao arquiduque Carlos, 
último dos Austrias. Este feito deu lugar á Guerra de Sucesión (guerra internacional e 
civil) que rematou no 1713 coa firma do Tratado de Utrecht. Este tratado deu o triunfo a 
Filipe de Anjou que accedeu ao trono como Filipe V e establecese un novo tipo de 
goberno, a monarquía absoluta, un goberno no que o rei reunía todos os poderes do 
Estado.  
Filipe V suprimiu as leis e institucións da Coroa de Aragón e promulgou os Decretos de 
Nova Planta que acabaron coas Cortes de Cataluña, Aragón, Valencia e Mallorca e coas 
súas leis. 

Nos territorios que lle axudaron para acceder ao poder, mantivo as súas leis e institucións 
(Navarra e o País Vasco). 
Durante o seu reinado tratou de unir todos os territorios de España. 
 
Filipe V, Fernando VI, Carlos III e Carlos IV emprenderon numerosas reformas: 

 administrativas: os validos foron substituídos por secretarios de Estado ou ministros 
que axudaban ao rei nas tarefas de goberno. 

 obras públicas: construíronse estradas e canais para mellorar as comunicacións. 
 económicas: creáronse fábricas e compañías comerciais. 

 
Carlos III, unificou numerosas leis e 
institucións para todo o Reino. Tamén tentou 
mellorar a situación do país modernizando a 
economía, o exército, a agricultura e a 
industria. Creou ademais bibliotecas e fundou 
o Museo do Prado. Durante o seu reinado, 
España recuperou a illa de Menorca. O último 
rei que estivo ao mando durante este século 
XVIII foi Carlos IV, quen deixou o goberno do 

país en mans do seu ministro, Manuel Godoy. Dito ministro recortou os privilexios da 
nobreza e a poboación empobreceuse pola subida de impostos polo que, na noite do 19 
de marzo de 1808, o populacho, dirixido por unha parte da nobreza descontenta, 
sublevouse no chamado Motín de Aranjuez, tras o que foi destituído dos seus cargos e 
honores e obrigou a Carlos IV a abdicar a favor do seu fillo, Fernando VII. 
 
 

A Ilustración 
 

Durante o século XVIII apareceu en España un gran movemento cultural chamado 
Ilustración, que pretendía defender a creación dun novo mundo e dunha nova ciencia 
baseada na razón. 

Entre os ilustrados máis importantes destacan: 

Montesquieu, Voltaire ou Rousseau. 
 



ARTE E CULTURA 

O Renacemento 

O Renacemento tivo a súa orixe en Italia e desenvolveuse durante 
o século XVI, inspirándose nas obras gregas e romanas. En 
arquitectura podemos salientar que era un estilo que buscaba as 
liñas rectas. En pintura e escultura os renacentistas procuraban o 
ideal do corpo humano, a simetría, a harmonía e transmitir 
tranquilidade. 

En España destacaron dous estilos na arquitectura: o plateresco e 
o herreriano. No plateresco, os edificios estaban moi decorados, e 
no herreriano, as obras caracterizábanse pola súa simplicidade e 
sobriedade. 

Por outra banda, na escultura 
predominaban as tallas en 
madeira con debuxos de tipo 
relixioso e en pintura foron moi 
influentes os pintores italianos. 

 

 

Barroco 
 
Naceu tamén en Italia e desenvolveuse ao longo do 
século XVII. Empregaba liñas curvas e coidaba 
máis os adornos das fachadas.  

En España tivo a mesma evolución. En arquitectura, 
xurdiu un estilo barroco característico do país 
chamado churrigueresco. Na escultura seguíase a 
traballar con madeira, e na pintura apareceron 
obras de temática moi diversa, máis realistas e 
asimétricas, sen ese interese por facer as figuras 
ideais, senón por conmover ao espectador.  

 

 

 
Neoclasicismo 
Caracterizase por usar liñas rectas e sinxelas, dar 
unha sensación de serenidade, equilibrio e orde. 
Inspírase na arte clásica grega e romana. 
 
 
 
 
 



O século de Ouro Español 

É un período de florecemento do Arte, da Literatura, do Teatro en España. 
 
Escultura  
 
Destacaban os retablos que decoraban os altares e as figuras relixiosas de madeira 
policromada. Escultores: Gregorio Fernández, Francisco Salzillo. 
 
Pintura 
 
Destacou O Greco no s. XVI que realizaba figuras moi alongadas. 
A pintura do s. XVII caracterizouse polo realismo. Destacaron Diego Velázquez, 
Francisco de Zurbarán, José Ribera y Bartolomé Esteban Murillo. 

Francisco de Goya foi un dos pintores españois máis importante do s, XVIII que traballou 
na corte dos Borbóns e reflectiu os feitos históricos, os personaxes e a sociedade da 
época.  

 
 

 

 

 

Literatura 

O autor máis importante foi Miguel de Cervantes. Outros autores foron Francisco de 
Quevedo, Lope de Vega e Pedro Calderón de la Barca. 

 

 
 

 
 
Ciencia  
 
No s. XVIII creáronse moitas institucións científicas, como observatorios, museos e 
xardíns botánicos. A educación e a cultura adquiriron moita importancia e xurdiron 
academias como a Real Academia de la Lengua. 

 
 

  


