
DOCUMENTAL: HÉROES DE LA ILUSTRACIÓN

PART 1:

Newton
1. Què vol dir que la fe religiosa va cedir davant l´argumentació raonada?
2. Per què es diu que Isaac Newton va obrir les portes de la ciència moderna?
3. Quin va ser el principal mèrit de Newton?
4. Per què Newton va desafiar el poder de l´Església?
5. Per quin camí s´accedia segons el científic al coneixement? Segons Newton la fe era vàlida 

com a forma de coneixement?
6. En què consisteix el mètode científic segons Isaac Newton? Què el diferencia de fe?

Voltaire
1. Qui controlava a França el coneixement científic?
2. Per què a Voltaire li agradava el sistema polític britànic?
3. Què vol dir que al Regne Unit el poder del rei estava limitat pel parlament?
4. Quina idea va defensar Voltaire amb més interés? Per què?
5. Quin paper jugaven en França els salons?

Diderot
1. Quin va ser el principal projecte vital de Diderot?
2. Per què Diderot va ser empresonat en el castell de Vincennes?
3. Investiga qui era madame de Pompadur. Quin paper va desenvolupar en la Il·lustració?
4. Quina era l´opinió del papat respecte de l´Enciclopèdia? Per què?

Marqués de Pombal
1. Qui monopolitzava el poder i la riquesa en el Portugal del S. XVIII?
2. Quines reformes i millores va propiciar Pombal en Lisboa?
3. Per què es considera que Pombal era un il·lustrat?
4. Per què l´Església el va considerar un enemic?

Erasmus Darwin
1. Què diferència hi ha entre una societat aristocràtica i altra meritocràtica?
2. Per què s´associa la Il·lustració al progrés? En quins aspectes pretenien progresar?
3. En què va basar Darwin la seua teoria de que la Terra estava en continu moviment?
4. Què significa que la ciència va reduir el paper hacedor de Déu en l´univers?

SINTETITZA: 
1. Elabora una redacció on sintetitzes les principals diferències entre la societat que 

proposaven els il·lustrats i la societat de l´estamental de l´Antic Règim.


