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Gaiaren 
aurkibidea

1. Aro Modernoa: garai berri bat.

2. Amerikaren aurkikuntza.

3. Errege-erregina Katolikoen erregealdia.

4. Espainiar Inperioa XVI. mendean.

5. Amerikaren konkista eta kolonizazioa.



1. Aro Modernoa: 
garai berri bat



Zer da Aro Modernoa?

• Amerikaren aurkikuntzarekin (1492) hasten den eta Frantziako 
Iraultzarekin (1789) amaitzen den garai historikoa da.

• Garai horren ezaugarri nagusiak:

Europarrek beste kontinente batzuk aurkitu + kolonizatu zituzten.

Errege-erreginek botere handia lortu zuten.

Gizartea estamentutan antolatu zen.



Aro Modernoko gizartea

PRIBILEGIATUAK

• Noblezia eta kleroa ziren.

• Ez zuten zergarik ordaintzen.

• Gobernuko karguak zituzten.

• Lur gehienen jabeak ziren.

EZ-PRIBILEGIATUAK

• Eskulangileak, merkatariak eta 
nekazariak ziren.

• Guztiek zergak ordaindu behar 
zituzten.

Biztanle gehienek nekazariak ziren eta herrixketan bizi ziren, 
nobleziaren eta kleroaren lurrak lantzen.



Erregea

Pribilegiatuak

Ez-pribilegiatuak



Aro Modernoko 
ekonomia 

• Merkataritzak eta eskulangintzak
garapen handia izan zuten.

• Ekonomiaren oinarria nekazaritza
zen.

• Landa-lanak oso neketsuak ziren.

Askotan, lehorteak edo uholdeak
zeuden.

Uztak suntzitzen zituzten.

Goseteak eta gaixotasunak bizkor 
zabaltzen ziren biztanleen artean.



• Humanismoa Aro Modernoaren 
hasieran sortu zen pentsaera berria 
izan zen.

• Erdi Aroan, Jainkoa zen guztiaren 
gunea. Aro Modernoan, gizakia
bihurtu zen kulturaren eta 
zientziaren gune.

• Humanistek jakintsuak izan nahi 
zuten.        Askok diziplina askotan 
nabarmentzen ziren aldi berean 
(Leonardo Da Vinci).

• Zientziak aurrerakada handia izan 
zuen. Nabarmendu zen Nikolas 
Koperniko.

• Asmakizun garrantzitsu asko egin 
ziren, adibidez, inprenta (Johannes 
Guttenberg).



Errenazimentua

• Arte estilo berri bat da, XV-XVI. mendeen 
artean sortutakoa.

• Arte greziarrean eta erromatarrean inspiratu 
ziren.

• Humanismoaren eragina jaso zuen, horregatik 
gizakia obrako protagonista bihurtu zen.

• Artista garrantzitsuenak: Michelangelo, 
Leonardo da Vinci eta Rafael.



2. Amerikaren aurkikuntza



Aurkikuntzen kausak

• XV. mendera arte, europarrek Europa, Afrika 
iparraldea eta Asiaren zati bat baino ez 
zuten ezagutzen. 

• Egoera hori aldatu zen Aro Modernoan. 

• Kausa nagusia nabigazioan egondako 
aurrerakada handiak izan ziren:

1. Orientazio-tresna berriak sortu ziren. 
Adibidez, iparrorratza.

2. Ontzi berriak egin ziren. Adibidez, 
karabela.

3. Mapak sortzeko teknika hobeak 
asmatu ziren.



Amerikaren aurkikuntza

• Kristobal Kolon sinesten zuen Lurra biribila zela, eta uste zuen 
Asiaraino iritsi ahal zela mendebalderantz nabigatuz.

• 1492an, Kolon bi karabela eta nao batekin atera zen Huelvatik eta 
bi hilabete geroago Amerikara iritsi zen.

• Kolon Asiara iritsi zela pentsatuz hil zen.

• Urte batzuk geroago, Ameriko Vespuzio nabigatzaileak frogatu 
zuen lurralde horiek beste kontinente batekoak zirela.

• Beren omenez, Amerika deitu zioten kontinente horri.          







Amerikaren aurkikuntzak izandako 
ondorioak

Espainiak Amerikako zati handiena konkistatu zuen eta Europako 
inperio boteretsuena bihurtu zen.

Munduko merkataritza asko hazi zen (Amerikatik urre + zilar asko 
iristen hasi zelako)

Europan ezagutzen ez ziren landareak + produktuak iritsi ziren 
Amerikatik (patata, tomatea, tabakoa, kakaoa…)

Bidaiatzeko interesa piztu zen eta munduko fauna eta florari 
buruzko jakintza handitu zen.

Espainiarrek gaztelania eta erlijio katolikoa zabaldu zituzten 
Amerikan.





3. Errege-

erregina 

katolikoen

erregealdia



Errege-
erregina 
Katolikoak

• XV. mendearen hasieran, Iberiar penintsula
bost lurralde handitan banatuta zegoen:
Gaztela, Aragoi, Nafarroa, Portugal eta
Granada.

• 1469an, Elisabeth Gaztelakoa eta Fernando
Aragoikoa ezkondu ziren eta bi koroak
(Gaztela + Aragoi) elkartu zituzten.

• Apurka-apurka, Errege-erregina Katolikoek
gero eta lurralde gehiago konkistatu
zituzten:
• Granada (1492), Kanaria uharteak eta

Nafarroako Erresuma.
• Napoli Erresuma (Italia) eta Melilla

(Afrika).
• Amerika konkistatzen hasi ziren.



Granadako 
Erresumaren 
konkista

• XV. mendearen amaieran, lurralde 
musulman bakar bat geratzen zen 
penintsulan: Granadako Erresuma.

• Kultura-garapen handia lortu zuen 
(adibidez, han eraiki zen 
Alhambra).

• Granadako Erresuma ahula zen: 
elkarrekin borrokatzen zuten 
hainbat fakziotan banatzen 
zirelako.

• 1492an, Errege-erregina 
Katolikoek Granada konkistatu 
zuten.



Errege-erregina Katolikoen
erregealdiko beste gertakari 
batzuk

• Erreforma ugari egin zituzten:

• Emandade Santua ezarri zuten (bideak 
zaintzeko polizia).

• Korregidoreak izendatu zituzten 
(erregeen ordezkariak udalerrietan).

• Erregeordeak izendatu zituzten (Errege 
Katolikoen ordezkariak atzerriko 
lurraldeetan).

• Tertzioak antolatu zituzten (infanteriako 
+ artilleriako + zalditeriako soldaduz 
osaturiko armada).

• Kristautasuna derrigorrez inposatu zuten 
lurralde guztietan.

• Inkisizio Auzitegi Santua sortu zuten.



4. Espainiar Inperioa XVI. 
mendean



Karlos I.aren erregealdia

• Karlos I.a (Belgikan jaioa) Austriakoen 
dinastiako lehen erregea izan zen.

Amaldeko aitona-
amonengandik (Errege 
Katolikoak) jaso zituen:

Espainiako lurraldeak 
(Espainia + Italiaren, 

Amerikaren eta 
Afrikaren zati bat).

Espainiako errege 
gisa, Karlos I.a izena 

hartu zuen.

Aitaldeko aitona-
amonengandik jaso 

zituen:

Herbehereetako, 
Frantziako eta 
Alemaniako 
lurraldeak.

Alemaniako 
enperadore gisa, 

Karlos V.a izena hartu 
zuen.



Karlos I.a ez zekien 
gaztelaniaz eta ez 
zituen ezagutzen 
bertako ohiturak.

Atzerriko 
aholkulariaz 
inguratu zen 

gobernatzeko.

Aholkulariek zergak 
igo zituzten.

Bi matxinada 
eragin zituzten 

1520an (Gaztelan 
eta Valentzian).

Karlos I.a 
matxinada horiek 

menderatu 
zituzten.

Espainiako 
aholkulariak 

izendatu zituen.



Karlos I.ak HIRU 
gerra nagusi izan 

zituen:

Frantziaren aurka 
(Italiako iparraldea 

defendatzeko).

Alemaniako 
protestanteen aurka 

(katolizismoa 
defendatzeko).

Turkiarren aurka 
(Mediterraneo 

inguruko lurraldeak 
defendatzeko).



• 1556an, Karlos I.ak bere seme Filipe II.ari laga 
zion tronua.

• Filipe II.ak aitaren ondasun guztiak 
kontserbatu zituen eta beste batzuk gehitu 
zituen:

• Amerikako, Afrikako eta Asiako hainbat 
lurralde.

• 1580an, Portugalgo errege bihurtu zen.



• Gerra ugari izan zituen: 
1. Saint-Quentingo Guduan frantziarrak garaitu zituen.

2. Lepantoko Guduan turkiarrak garaitu zituen.

3. Herbehereetako erreboltari batzuk matxinatu ziren independentzia lortzeko, 
eta ingelesen babesa izan zuten. Filipe II.ak Itsas Armada Garaitezina bidali 
zuen Ingalaterraren aurka, baina garaitua izan zen 1588an.





Espainiar Inperioaren lurraldea eta gobernua

• XVI. mendean, Espainia munduko lehen potentzia bihurtu zen: 
• Europan, Afrikan, Amerikan eta Asian lurraldeak zituen inperioa izan zen.

• Zer egiten zuen erregeak?

Armada 
zuzentzen 

zuen.

Gerra 
deklaratzen 

zuen.

Bakea 
sinatzen zuen.

Erakundeak 
antolatzen 

zituen.

Zergak 
ordaintzen 

zituen.

Lan horietan 
laguntzen zioten 
aholkulari asko.

Paul Rubensek egindako 
kuadroa (Filipe II.a)



• Nahiz eta erregeek botere oso handia izan, beste erakunde batzuek erregeen 
boterea mugatzen zuten.

• 1561ean, Filipe II.ak Madrilen finkatu zuen bere inperioaren hiriburua.



5. 
Amerikaren 
konkista eta 
kolonizazioa



Kolon aurreko herriak

• Kristobal Kolon Amerikara iritsi baino lehen, herri ugari bizi ziren 
bertan:

INKAK

Peru, Ekuador eta Boliviako lurraldeak hartzen 
zituen.

Politeistak ziren eta enperadore batek gobernatzen 
zituen, Inka deiturikoa.

AZTEKAK

Mexikoko haranean bizi ziren.
Politeistak ziren eta enperadore batek gobernatzen 

zituen.

MAIAK

Mexikoko hegoaldeko, Guatemalako eta 
Honduraseko lurraldeak hartzen zituen.

Politeistak ziren eta garapen nabarmena lortu zuten 
artean eta zientzian.





Amerikare
n konkista
• Kristobal Kolonen lehen bidaiaren 

ondoren, espainiarrek Karibe 
itsasoko uharteak konkistatu 
zituzten denbora laburrean.

• Gero, kontinentea esploratzen hasi 
ziren:

• Hernán Cortések Inperio 
Azteka eta hiri maiak 
konkistatu zituen (1519-
1521).

• Francisco Pizarrok Inperio 
Inka konkistatu zuen (1533).



Lurraldearen 
antolamendua

• Konkistatutako lurraldeetan:

• Gaztelako legeak ezarri ziren

• Gaztelania inposatu zen.

• Erlijio katolikoa inposatu zen.

• Gobernua:

• Amerika bi erregeordetzatan banatu zen.

• Erregeordetza bakoitzaren burua 
erregeordea zen.



• Ekonomia:
• Espainiarrek Amerikako meategien 

ustiaketan interes handia zuten, 
urre eta zilar asko zeukatelako.

• Amerikatik ekarritako merkantziak 
Sevillako Kontratazio Etxearen 
bitartez kontrolatzen zen.

• Gizartea:
• Espainiarrak (gobernu-karguak eta 

ondasun ugari zituzten).
• Mestizoak (espainiarren eta 

amerindiar emakumeen seme-
alabak ziren).

• Amerindiarrak (abusu ugari jasan 
zituzten).

• Beltzak (Afrikatik eraman ziren eta 
lan gogorrenak egiten zituzten).



Gaiari buruzko eskemak



	

1. XV.	Eta	XVI.	Mendeen	artean	agertutako	arte	estiloa	
da.	

2. Arte	greziarrean	eta	erromatarrean	inspiratzen	da.	

3. Ideia	humanisten	eraginez,	gizakia	bihurtu	zen	obren	
protagonista.	

4. Italian	sortu	zen	eta	Michelangelo,	Leonardo	da	Vinci	
eta	Rafael	izan	ziren	artista	garrantzitsuenak.	

ARO	MODERNOA:	
GARAI	BERRI	BAT	

ZER	DA	ARO	

MODERNOA?	

Garai	historiko	bat	da,	Amerikaren	aurkikuntzarekin	hasten	dena	(1492)	eta	Frantziako	

Iraultzarekin	amaitzen	dena	(1789).	

Ezaugarri	nagusiak:	
1. Europarrek	beste	kontinente	batzuetako	lurraldeak	aurkitu	

+	kolonizatu	zituzten.	
2. Errege-erreginek	botere	handia	lortu	zuten.	

3. Gizarte	estamentutan	antolatu	zen.	
4. Mugimendu	berriak	sortu	ziren	artean:	Errenazimentua.	

ARO	MODERNOKO	
GIZARTEA	 2	estamentu:	

Pribilegiatuak	
• Noblezia	eta	kleroa	ziren.	

• Ez	zuten	zergarik	ordaintzen.	

• Gobernuko	karguak	zituzten.	

• Lur	gehienen	jabeak	ziren.	
	

Ez-pribilegiatuak	

• Eskulangileak,	merkatariak	eta	
nekazariak	ziren.	

• Zergak	ordaindu	behar	zituzten.	
ARO	MODERNOKO	

EKONOMIA	

• Merkataritzak	eta	eskulangintzak	garapen	handia	izan	zuten.	

• Ekonomiaren	oinarria	nekazaritza	zen.	

• Askotan	uztak	suntsitzen	zituzten	lehorteak	edo	uholdeak	
gertatzen	ziren													Goseteak	+	gaixotasunak	zabaltzen	ziren	

biztanleen	artean.	HUMANISMOA	

Erdi	Aroan,	Jainkoa	

zen	guztiaren	

gunea.	Aro	
Modernoan,	gizakia	

bihurtu	zen	

zientziaren	gune.	

Humanistek	jakintsuak	izan	nahi	zuten,	horregatik	diziplina	askotan	lan	
egiten	zuten	(medikuntza,	matematikak,	filosofia,	artea…).	

Nikolas	Koperniko	nabarmendu	

zen,	Lurra	Eguzkiaren	inguruan	

biratzen	zela	frogatuz.	Johannes	
Gutenbergek	inprenta	asmatu	

zuen.	

ERRENAZIMENTUA	



	

1. Orientazio-tresna	berriak	asmatu	zituzten	(adibidez,	iparrorratza).	

2. Ontzi	berriak	eraiki	ziren	(adibidez,	karabela).	

3. Mapak	sortzeko	teknika	hobeak	asmatu	ziren.	

1. Espainiak	Amerikako	zati	handiena	konkistatu	zuen	eta	Europako	inperio	
boteretsuena	bihurtu	zen.	

2. Munduko	merkataritza	asko	hazi	zen	Amerikatik	ekarritako	urre	eta	zilarrari	

esker.	

3. Europan	ezagutzen	ez	ziren	landareak	+	produktuak	iritsi	ziren	kontinente	

berritik	(patata,	tomatea,	tabakoa,	kakaoa…).	

4. Bidaiatzeko	interesa	piztu	zen	eta,	ondorioz,	munduko	fauna	eta	flora	hobeto	
ezagutu	zen.	

5. Espainiarrek	gaztelania	eta	erlijio	katolikoa	zabaldu	zituzten	Amerikan.	

AMERIKAREN	
AURKIKUNTZA	

AURKIKUNTZEN	
KAUSAK	

XV.	mendera	arte,	europarrek	Europa,	Afrikako	iparraldea	eta	Asiaren	zati	bat	ezagutzen	zituzten	soilik.	

Aurrerakada	handiak	

nabigazioan:	

AMERIKAREN	

AURKIKUNTZA	

Kristobal	Kolon	sinesten	zuen	Lurra	biribila	zela,	eta	horregatik	pentsatzen	zuen	Asiaraino	irits	

zitekeela	mendebalderantz	nabigatuta.	

1492an,	Kolon	bi	karabela	eta	nao	batekin	atera	zen	Huelvatik	eta	bi	hilabete	geroago	

Amerikara	iritsi	zen	(gero	beste	hiru	bidai	egin	zituen).	

Kolon	Asiara	iritsi	zela	sinetsita	hil	egin	zen,	baina	urte	batzuk	geroago	Ameriko	Vespuzio	

nabigatzaileak	frogatu	zuen	lurralde	horiek	beste	kontinente	batekoak	zirela.	

Beren	omenez,	kontinente	berriari	Amerika	izena	jarri	zioten.	

AMERIKAREN	AURKIKUNTZAK	
IZANDAKO	ONDORIOAK	



	

1. Ermandade	Santua	ezarri	zuten,	bideak	

zaintzeko	polizia.	

2. Korregidoreak	izendatu	zituzten,	Errege-

erreginen	ordezkariak	udalerrietan.	

3. Erregeordeak	izendatu	zituzten,	Errege-

erreginen	ordezkariak	atzerriko	
lurraldeetan.	

4. Tertzioak	antolatu	zituzten,	infanteriako,	
artilleriako	eta	zalditeriako	soldaduz	

osaturiko	armada.	

1. Errege-erregina	Katolikoek	

kristautasuna	inposatu	zuten	

beren	lurralde	guztietan.	

2. Printzipio	kristauak	bete	zitezen,	
Inkisizio	Auzitegi	Santua	sortu	

zen.	

ERREGE-ERREGINA	
KATOLIKOEN	
ERREGEALDIA	

ERREGE-ERREGINA	

KATOLIKOAK	

XV.	mendearen	lehen	erdian,	Iberiar	

penintsula	bost	lurralde	handitan	

banatuta	zegoen:	Gaztela,	Aragoi,	
Nafarroa,	Portugal	eta	Granada.	

1469an,	Elisabeth	Gaztelakoa	eta	
Fernando	Aragoikoa	ezkondu	

ziren	eta	bi	koroak	elkartu	
zituzten.	

Apurka,	Errege-erregina	Katolikoek	gero	

eta	lurralde	gehiago	eskuratu	zituzten:	

1492an	Granada	konkistatu	zuten,	eta	

geroago	Kanaria	uharteak	eta	Nafarroa.	

Napoliko	Erresuma	(Italia)	eta	Melilla	

(Afrika)	lortu	zuten.	

Amerika	konkistatzen	hasi	ziren.	

ERREGE-ERREGINAKATOLIKOEN	ERREGEALDIKO	

BESTE	GERTAKARI	BATZUK	

Erreformak:	



	

1. Frantziaren	aurka	(Italiako	iparraldea	defendatzeko).	

2. Alemaniako	protestanteen	aurka	(katolizismoa	defendatzeko)	

3. Turkiaren	aurka	(Mediterraneo	inguruko	lurraldeak	defendatzeko).	

1.Amerikako,	Afrikako	
eta	Asiako	zenbait	
lurralde.	

2.	1580an	Portugalgo	

errege	bihurtu	zen.	

1. Saint-Quentingo	Guduan	frantziarrak	garaitu	zituen.	

2. Lepantoko	Guduan	turkiarrak	garaitu	zituen.	

3. Herbehereetako	erreboltari	batzuk	ingelesen	babesa	jaso	

zuten.	Filipe	II.ak	Itsas	Armada	Garaitezina	bidali	zuen	
Ingalaterraren	aurka,	baina	garaitua	izan	zen.	

ESPAINIAR	
INPERIOA	XVI.	
MENDEAN	

KARLOS	I.	AREN	

ERREGEALDIA	

Karlos	I.a	(Belgikan	jaioa)	Austriakoen	dinastiako	lehen	erregea	izan	zen	eta	lurralde	asko	jaso	

zituen:	

Amaldeko	aitona-amonengandik	
(Errege-erregina	Katolikoak)	

Aitaldeko	aitona-amonengandik	

• Espainia	eta	Espainiak	Italian,	Amerikan	eta	
Afrikako	iparraldean	zituen	lurraldeak.		

• Karlos	I.a	Espainiakoa	zen	bere	izena	
Espainiako	errege	gisa.	

	

• Herbehereetako,	Frantziako	eta	Alemaniako	
lurraldeak.	

• Karlos	V.a	zen	bere	izena	Alemaniako	
enperadore	gisa.	

1516an,	Karlos	I.a	Espainiako	errege	koroatu	zutenean,	ez	zekien	gaztelaniaz	eta	ez	zituen	

Espainiako	ohiturak	ezagutzen.														Atzerriko	aholkulariz	inguratu	zen.													Zergak	igo	zituzten.	
	Bi	matxinada	gertatu	ziren	1520an	Gaztelan	eta	Valentzian.	 	Matxinadak	kontrolatu	

zituen,	baina	momentu	hartatik	aurrera	Espainiako	aholkulariak	izendatu	zituen.		

Gerra	ugari	izan	zituen:		

FILIPE	II.AREN	

ERREGEALDIA	

1556an,	Karlos	I.ak	bere	seme	

Filipe	II.ari	laga	zion	tronua.	

Filipe	II.ak	aitaren	ondasun	guztiak	kontserbatu	

zituen	eta	beste	batzuk	gehitu	zituen:	

Gerra	ugari	izan	zituen:		

ESPAINIAR	INPERIOAREN	

LURRALDEA	ETA	GOBERNUA	

XVI.	mendean,	Espainia	munduko	
lehen	potentzia	bihurtu	zen	(lau	

kontinentetan	zituen	lurraldeak).	

Erregearen	
funtzioak:	

1.Armada	zuzendu.	 4.	Erakundeak	antolatu	

2.	Gerra	deklaratu.	 5.	Zergak	ordaindu	
3.	Bakea	sinatu.	

	

1561.ean,	Filipe	
II.ak	Madrilen	

finkatu	zuen	bere	
inperioaren	

hiriburua.	



	

	
	

	
	

	

	
	

	
	
	

	

	
	

	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	
	
	

1. Espainiarrak:	gobernu-karguak	+	ondasun	asko	zituzten.	

2. Mestizoak:	espainiarren	+	amerindiarren	seme-alabak.	

3. Amerindiarrak:	abusu	ugari	jasan	zituzten.	

4. Beltzak:	Afrikatik	eraman	ziren	lan	gogorrenak	egiteko.	

AMERIKAREN	

KONKISTA	ETA	
KOLONIZAZIOA	

KOLON	AURREKO	HERRIAK	

Maiak:		

• Mexikoko	hegoaldea,	Guatemala	eta	Honduras	okupatzen	zituzten.	

• Politeistak	ziren	(jainko	bat	baino	gehiagotan	sinesten	zutela	esan	nahi	du).	

• Garapen	nabarmena	lortu	zuten	artean	eta	zientzian.	

Aztekak:	

• Mexikoko	haranean	bizi	ziren.	
• Politeistak	ziren	(jainko	bat	baino	gehiagotan	sinesten	zutela	esan	nahi	du).	
• Enperadore	batek	gobernatzen	zituen.	

Inkak:		

• Peru,	Ekuador	eta	Boliviaren	zati	bat	okupatzen	dituzten.	

• Politeistak	ziren	(jainko	bat	baino	gehiagotan	sinesten	zutela	esan	nahi	du).	
• Buruzagi	gorena	inka	deituriko	enperadorea	zen.	

AMERIKAREN	

KONKISTA	

v Kristobal	Kolonen	lehen	bidaiaren	ondoren,	espainiarrek	Karibe	itsasoko	

uharteak	konkistatu	zituzten	denbora	laburrean.	

v Gero,	kontinentea	esploratzen	hasi	ziren.	

Hernán	Cortések	Inperio	Azteka	+	hiri	maiak	konkistatu	zituen	

1519	tik	1521era.	

Francisco	Pizarrok	Inperio	Inka	konkistatu	zuen	1533an.	

LURRALDEAREN	
ANTOLAMENDUA	

Konkistatutako	lurraldeetan:	
Ø Gaztelako	legeak	ezarri	ziren.	

Ø Gaztelania	inposatu	zen.	
Ø Katolizismoa	inposatu	zen.	

Gobernua:	
o Amerika	bi	erregeordetzatan	banatu	zen.	

o Erregeordetza	bakoitzaren	burua	erregeordea	zen.	

Ekonomia:	

• Espainiarrek	interes	handi	zuten	Amerikako	meategien	urrean	eta	zilarrean.	

• Amerikatik	ekarritako	merkantziak	Sevillako	Kontratazio	Etxearen	bitartez	
kontrolatzen	zen.	

Gizartea:	



Ander Lasarte Etxarri (Paules LH-5)


