
A AMÉRICA COLONIAL

1. Busca esta páxina http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/6555.htm e fai un
resumo da mesma

2. Define “la encomienda”. ¿ En qué zonas das Indias foi mais común ?.

3. Define: 
peonía, mestizo, criollo, mulato, zambo.

4. A emigración castelá cara ás Indias é moi difícil de cuantificar. De acordo cos datos que
se conservan no Arquivo de Indias de Sevilla entre os anos 1493 e 1559 (os historiadores
cren que só están rexistrados nestes datos un 15% dos que emigraron ás novas terras) a
procedencia dos emigrados é a seguinte:

      
Andalucía 38% Extremadura  17% Castela   32%
León   8% Resto do reino castelán   5%

Expresa estes datos nunha gráfica de tantos por cien. ¿ Sacas algunha consecuencia ?

5. Xa liches na lección que por mor da mortandade dos indíxenas, os casteláns comezaron
a trasladar negros dende as costas africanas ata as Indias, sendo máis tarde os portugueses,
franceses e ingleses os que continuaron co tráfico.
Imos traballar cunhas cifras reais para que che deas conta do volume do "negocio".

- No século XVI saíron de Africa con dirección ás Indias 97.403 negros.
- No século XVII foron 519.481

As condicións de transporte era tan inhumanas que se calcula que na travesía morría o
23% dos embarcados e outro 25% facíano nos primeiros meses por mor dos problemas
de adaptación.
Se máis ou menos por cada individuo que chegaba ás Indias pagábaselle ao rei de Castela
8 ducados Canto ingresou coróaa castelá por este concepto ?.
Ao chegar ás Indias os escravos eran vendidos nos mercados que había establecidos nas
principais cidades. Se o prezo medio por escravo era duns 125 ducados. Canto diñeiro
movía o negocio do tráfico de escravos ?

6. Se os conquistadores conseguisen que o rei outorgáselles o título de gobernador das terras
conquis tadas con carácter hereditario, en que se convirtirían de feito estes
conquistadores?,  Por que motivo rexeitaron os reis esta posibilidade ?

7. Define:
  Audiencia, Virrey, Consejo de Indias, Casa de la Contratación.

8. Para realizar o comercio coas Indias organizouse o "sistema de flotas"
Explica cando se organizou, a razón da súa organización e en que consistía dito sistema.


