
El Descobriment D’America 1492



Cristobal Colon
( 1451- 1506)

Va nàixer a Gènova. Va ser  navegant, 
cartògraf, almirant, virrei i 
governador general de les Indies .
El 12 d’octubre de 1492 va descobrir 
Amèrica .



Cristóbal Colon argumentà que l'extrem Orient (conegut en aquell moment com "les Índies“) es podia arribar des
d'Europa navegant a través de l'oceà Atlàntic a l'oest, i que era possible fer el viatge marítim amb possibilitats d'èxit.

Colon havia escoltat dades, a través de la xerrada dels mariners, sobre l'existència de terres molt més a prop d'Europa
que l'Àsia i que havia de ser científicament cert, i va emprendre la tasca d'aconseguir el comerç sense dependre de la
República de Gènova o del Regne de Portugal.

És cert que Colon no només va aconseguir arribar a la Costa d'Amèrica, sinó que va tornar a Europa, fent un total de
quatre viatges i donant lloc a una ruta de navegació periòdica i segura entre Europa i Amèrica. No obstant això, dels
viatges de Colon, i d'altres exploradors i conqueridors que el succeïren, van establir llaços permanents amb Europa i es
pot parlar de "descobriment" .

ELS VIATGES DE COLON I LES SEUES RUTES



LA PINTA,LA “NIÑA” I LA SANTA MARIA
La Santa Maria va ser la més 
gran de les tres embarcacions 
que Cristóbal Colon va utilitzar 
en el seu primer viatge al nou 
món el 1492. Va ser feta de 
fusta cantàbrica. Era propietat 
de John de la cosa.

La Pinta. Va ser una caravel·la nòrdica de 
veles quadrades amb una espelma molt 
senzilla.

La principal característica d'aquesta 
Caravel·la va ser la seua velocitat, fins al 
punt que Colon, en el seu diari a bord, es 
referia a que en una nit havia navegat a 
15 milles per hora.

La “Niña”. Després de l'enlairament de 
la Caravel·la Santa Maria el 25 de 
desembre de 1492, la “Niña” es va 
convertir en la capitana de l'expedició. 
Sota el comandament de la “Niña” 
Colon va tornar a Europa.



Els Reis Catòlics
(1479-1516)

• En 1486, el navegant Cristóbal Colon va 
oferir als Reis Catòlics un projecte: 
viatjar a les Índies. Els Reis Catòlics van 
acceptar el seu projecte. El cost de 
l'enviament es va estimar en 2.000.000 
maravedís (una moneda antiga)             

• Gràcies als Reis Catòlics, Colon va poder 
preparar el viatge a Amèrica



LES SEUES RIQUESES

• Els tresors més importants que Cristóbal Colon 
va dur de les Amèriques varen ser:

• Or

• Plata

• Pedres precioses

• Aliment: Dacsa, Pimentó, Tomata, Creïlles,

• Gira-sol i el Polit…

• Es van descobrir noves tribus de Amèrica i 
també nous dialectes



CONSEQÜÈNCIES DEL DESCOBRIMENT D’UN                
NOU MÓN

• Gràcies al descobriment 
d'Amèrica Espanya va gaudir 
la seua millor etapa de tota 
la seua història.

• El regne d’Espanya va créixer 
d’una manera espectacular 
per tot el món gràcies a les 
riqueses adquirides del nou 
món.

• S’arriba a dir que al regne 
d’Espanya mai es posava el 
Sol.


