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LIÑA DO TEMPO IDADE MODERNA 

 Prazo entrega 8 de maio 

ANTES DE FACER NADA, POR FAVOR LE ESTE DOCUMENTO ATA O FINAL!! 
NON EMPECES A FACER NADA SEN LER TODO ANTES!! 

… LEMBRA:  
1º LER ESTE DOCUMENTO 

2º TEÑO CLARO O QUE TEÑO QUE FACER E COMO  
3º FAGO A LIÑA DO TEMPO 

4º ENVÍO IMAXE OU IMAXES CLARAS E NÍTIDAS A xfmaneiro@gmail.com 
( no Asunto: Nome completo, 3º ESO A/B, LIÑA DO TEMPO) 

1ª . Que imos facer 

Imos elaborar unha ( en realidade, dúas) liñas do tempo sobre a Idade Moderna: 
 

1. Europa 
2. España - Galicia 

 
As liñas deben ser grosas (1,5 cm por exemplo), tipo barra, para así poder poñer as datas, nome das etapas e 

outros datos dentro delas. 
 

2ª . Fases na construción da liña 

Material mínimo 

 Necesitamos  folios. Temos 3 posibilidades (o tamaño final será o mesmo fagas dun xeito ou outro) 
o Dous folios A3, que pegariamos en horizontal, deste xeito: 

 
 
o Catro folios A4 pegados en vertical  deste xeito: 

 

 

mailto:xfmaneiro@gmail.com
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 Bolígrafo ou rotulador finos (negro mellor) 
 Lápices de cores (ceras mellor non) 
 Imaxes ilustrativas:  

o Se tes impresora na casa perfecto (podes baixar imaxes de internet, imprimilas e pegalas na liña) 
o  Se non tes impresora, podes debuxar ti as imaxes, ainda que sexan sinxelas, calcadas dun libro ou 

revista, símbolos ou iconas sinxelas … bótalle imaxinación! 
 Contido da liña: datas, acontecementos, personaxes … Ao final deste documento atoparás todo o que 

tes que localizar na liña do tempo. 
 

As liñas 

Como xa comentei antes, en realidade van ser dúas liñas: unha para Europa e outra para España-Galicia. 
Deberás colocar unha na parte superior e outra na parte inferior. Podes separalas por unha liña no centro (ver 
imaxe) 

As liñas deben ser grosas (1 ou 1,5 cm por exemplo), tipo barra, para así poder poñer as datas, nome das etapas 
e outros datos dentro delas. 

Quedarían así as liñas, utilizando A3: 

 
 

A escala 

Nunha liña do tempo, é moi importante que haxa unha escala proporcional nas etapas e nas distancias 
entre as diferentes datas. Non podemos poñer 4 centímetros ente o ano 1501 e 1551 (50 anos) , para despois 
establecer que entre os anos 1625 e 1725 (100 anos) hai 6 centímetros, cando debería haber o doble para ser 
proporcional. 
  

As liñas empezarán no ano 1453 (Conquista de Constantinopla polos turcos) e rematarán en 1789 
(Revolución Francesa).  
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Utilizaremos a escala seguinte: 
 

1 ano = 2 mm 
10 anos = 20 mm = 2 cm 

100 anos = 200 mm = 20 cm 
 

Polo tanto, ao ser 336 anos de liña, esta terá unha lonxitude total de 67,2 cms.  
 

Céntra ben as liñas, quedando un espazo aproximado de 7 cms a cada lado (ver imaxe anterior) 
Coidado ao localizar os anos: non poder poñelos máis ou menos… teñen que ser exactos para que a liña saia 

proporcional. Se tes que localizar p.ex. o ano 1517, terás que facer as contas: 
 

17 anos x 2 mm cada ano= 34 mm (3 cms) despois do 1500 
 

O principio, o final , os  séculos 

 Unha vez “construídas” as dúas liñas imos localizar nas dúas o principio (1453: Conquista de Constantinopla 
polos turcos), o final (1789: Revolución Francesa) e os séculos (poñendo as datas 1500, 1600, 1700, e os séculos 
sXIV, s XV, s XVI, s XVII e s XVIII) dámoslle unha cor diferente a cada século.Tes o modelo nesta imaxe (fíxate que hai 
unha serie de liñas de puntos verticais que unen o inicio de cada século nas dúas liñas: deixo á vosa decisión se 
facelas ou non): 
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O contido da liña: etapas, datas, feitos e acontecementos, personaxes, imaxes. 

 Ben, xa temos o “esqueleto” ( a estrutura) da liña do tempo. Agora imos poñerlle contido. 
 
1º. As etapas. 

Liña superior (Europa): 

 Dentro da liña, onde puxemos o nome dós séculos, poñemos as seguintes etapas: 
o s XV - s XVI: RENACEMENTO – Monarquía Autoritaria – Prosperidade / HUMANISMO: fóra 

da liña. 
o s XVII: BARROCO – Absolutismo – Revolución Científica - Crise 
o s XVIII: ILUSTRACIÓN – Século das Luces – Despotismo Ilustrado – Prosperidade 

 Fóra da liña, poñemos: 
o S XV – 1ºs s XVI : HUMANISMO (Erasmo de Rotterdam) 

Deste xeito: 

 
Liña inferior (España): Nesta parte en vez de etapas, imos poñer  

o Os reinados: as raiñas e os reis. Coidado, porque agora xa temos que botar man da escala (1 ano = 
2 mm): 

o 1574-1516 : Reis Católicos (Fernando I de Aragón e Sabela I de Castela) 
o 1516-1556: Carlos I de España e V de Alemaña (Emperador) 
o 1556-1598: Filipe II 
o 1598-1621: Filipe III 
o 1621- 1665: Filipe IV 
o 1665-1700: Carlos II 
o 1700-1746: Filipe V (Inicia a dinastía dos Borbón en España) 
o 1746-1759: Fernando VI 
o 1759-1788: Carlos III 

 No s XVII tamén temos que poñer: Século de Ouro 
 
Deste xeito: 

 
 

2º Feitos, acontecementos, personaxes: 
Agora toca ir localizando na liña os feitos (…lembra a escala : 1 ano = 2 mm): 

Liña superior (Europa): 
 

o 1453. Conquista de Constantinopla polos turcos 
o 1454: Imprenta de Gutenberg 
o 1498. Vasco de Gama chega ás Indias Orientais 
o 1ª metade do S XVI: Nicolás Copérnico (Astrónomo) 

o 1517. Reforma protestante: Lutero (Alemaña) 
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o 1534. Reforma Protestante: Henrique VIII (Anglicanismo: Inglaterra) 
o 1541. Reforma protestante: Calvino (Suiza) 
o 1545-1563: Concilio de Trento 
o 1566. Independencia dos Países Baixos 
o 1ºs do S XVII: Galieo Galilei (Astrónomo, físico, matemático…) 

o 1ºs do S XVII: J. Kepler (Astrónomo e matemático) 

o 1618-48. Guerra dos 30 anos 
o 1648. Paz de Westfalia 
o Finais s XVII– 1ºs s XVIII: Isaac Newton (científico) 
o 1ª metade s XVII: Rène Descartes (Filósofo) 
o 1643-1715: Luis XIV (O Rei Sol): Absolutismo 
o 1688. Revolución inglesa: Parlamentarismo (limítase o poder do monarca) 
o 1789. Revolución Francesa. 

 
Liña inferior (España-Galicia): 

o 1478. Inquisición 
o 1479: Unión Dinástica Coroas de Castela e Aragón 
o 1483: os Reis Católicos impoñen a súa autoridade en Galicia: Axustizamento do Mariscal Pardo de Cela en 

Mondoñedo 
o 12 de outubro de 1492: Descubremento de América (Cristóbal Colón) 
o 1492: Conquista do Reino de Granada 
o 1492. Expulsión dos xudeos de España. 
o 1494. Tratado de Tordesillas (Reparto de América entre as Coroas de Castela e Portugal) 
o 1496. Remate da Conquista de Canarias. 
o 1502. Musulmáns: Conversión ao cristianismo ou expulsión 
o 1504. Morre Sabela I, a raíña Católica 
o 1512. O Reino de Navarra incorpórase por conquista á Coroa. 
o 1516. Morre Fernando I de Aragón, o rei Católico 
o 1519-22. 1ª volta ao mundo: Fernando de Magalláns – Xoán Sebastián Elcano 
o 1521. Hernán Cortés conquista México (Imperio Azteca) 
o 1525. Batalla de Pavía (contra Francia) 
o 1533. Francisco Pizarro conquista Perú (Imperio Inca) 
o 1547. Batalla de Mühlberg (contra os príncipes protestantes alemáns) 
o 1557. Batalla de San Quintín (contra Francia) 
o 1566. Rebelión protestante dos Países baixos (Guerra de Flanders) 
o 1571. Batalla de Lepanto (contra os turcos) 
o 1580. Portugal incorpórase (por herdanza) á Coroa 
o 1588. Derrota da Armada Invencible (poderosa frota que tentaba invadir Inglaterra) 
o 1589: O corsario inglés Francis Drake ataca A Coruña (destaca a heroína María Pita) 
o 1609. Expulsión dos moriscos 
o 1618-48. Guerra dos 30 anos 
o 1623: O Reino de Galicia recupera o voto nas Cortes 
o 1640. Independencia de Portugal 
o 1640. Rebelión en Cataluña. 
o 1648. Paz de Westfalia (remata a Guerra dos 30 anos) 
o 1659. Paz dos Pireneos (remata a guerra con Francia) 
o 1701-1713. Guerra de Sucesión 
o 1713: tratado de Utrech (España perde entre outros territorios, Xibraltar a favor de Inglaterra) 
o 1707-1716. Decretos de Nova Planta (centralización do monarca Felipe V de Borbón) 
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3º Arte e literatura: 
 Agora imos facer uns recadros nos que poñamos artistas ou escritores de cada época artística á altura do 
século no que viviron. Deste xeito: 

 
Liña de Europa: 

S XV : RENACEMENTO: QUATTROCENTO: Bruneleschi – Ghiberti  - Donatello  - Boticelli  

S XVI: RENACEMENTO: CINQUECENTO:  Leonardo da Vinci -Miguel Anxo – Tiziano – Rafael  

S XVII. BARROCO ARTE: Bernini – Caravaggio – Rembrandt – Rubens 

S XVIII. ILUSTRACIÓN. Descartes, Rousseau, Montesquieu, Diderot … 

Liña de España – Galicia: 

S XVI: RENACEMENTO: O Greco 

SXVII. BARROCO . ARTE: Velázquez – Murillo – Zurbarán – Murillo  

SXVII. BARROCO . ARTE GALICIA: Domingos de Andrade - Fernando de Casas e Novoa (Fachada Catedral de Santiago)  

- Simón Rdríguez 

SXVII. BARROCO . LITERATURA: Miguel de Cervantes  (O Quixote), Lope de Vega, Francisco de Quevedo,  Luis de 

Góngora 

SXVIII. ILUSTRACIÓN. ESPAÑA. Gaspar Melchor de Jovellanos 

SXVIII. ILUSTRACIÓN. GALICIA: Xerónimo Feijoo ,Frai Martín Sarmiento 

 

4º Imaxes. 
 

Finalmente, buscamos e ilustramos a liña con debuxos e imaxes. 
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CONSELLOS 

Debuxamos a liña/s (ou barra/s) e imos escribindo os fitos (datas, personaxes, acontecementos, etapas …), 
os textos que correspondan (breves no caso da liña persoal) e as imaxes. Propoñemos algúns consellos: 

 Os anos escríbense con números arábigos (1.235, 567 ...) e os séculos en números romanos (s VI, s XII) De 
haber dúbida poñemos a.C. (antes de Cristo) ou d.C. (despois de Cristo) 

 A cada liña e incluso etapa dámoslle distinta cor. 

 Podemos inserir a información de xeito horizontal, vertical, diagonal, na parte superior e inferior (p.ex. 
Reinos Occidentais arriba e Orientais abaixo) ou con marcos unidos cunha frecha á barra. Combinando as 
diferentes formas, aproveitamos mellor o espazo e así a liña do tempo será máis clara e didáctica: 

 
 

 Incorporamos debuxos, mapas e imaxes ilustrativas. 

 Pode que nos atopemos con que hai etapas concretas da liña que poden ter moitos fitos xuntos e que nos 
quedan demasiado “apertados” Neste caso, e co obxectivo de clarificar a liña, podemos facer outra liña por 
debaixo ou por riba que use outra escala, unindo o principio e final das dúas liñas con frechas. Tal como así: 

 
 Finalmente, se vemos que o espazo nos é insuficiente para poñer algunha información podemos pegar 

pequenas notas a xeito de pestanas. 


