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PROGRAMA 
 

1. Violència, contestació i revolució a l'Europa moderna 
2. El retorn de l'Anticrist: religió, cultura i conflictivitat en temps de Reforma 
3. Mobilització popular i conflictivitat estructural al segle XVI 
4. Visca el rei, i mori el mal govern: estructura senyorial, absolutisme i revolta popular al 

segle XVII 
5. Revolució i revolta en la culminació de l'estat absolutista 
6. Revoltes camperoles i protesta popular al segle XVIII 
7. Les Llums contra l'obscurantisme: crisi d'antic règim i revolució 

 
DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 

Assignatura de segon cicle que es centra en l’estudi de la història social europea de 
l’època moderna, prenent com a punt de mira l’anàlisi de les principals situacions 
revolucionàries que s’hi enregistren. Els diferents nivells de treball (explicacions magistrals, 
treballs dels alumnes  i exercicis i lectures programades) s’entrelliguen a través del propi temari 
de l’assignatura. Aquest no només preten evidenciar la rellevància de les aportacions històriques 
fetes per l’estudi de les revolucions i revoltes,  sinó sobretot, remarcar la transcendència de les 
aportacions teòriques, metodològiques i historiogràfiques que hi ha anat associades.  

 
 
AVALUACIÓ 
 
 L’avaluació de l’assignatura es farà a través d’un examen escrit on es valoraran els 
coneixements assolits tant respecte dels temes exposats a classe, com de les pràctiques realitzades, 
així com de les lectures de treball que s’hauran indicat al començament del curs. En funció del 
nombre d’alumnes matriculats es donarà una opció alternativa a l’examen, basada en una 
avaluació continuada. 
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