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OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA 
 

Sempre des de la perspectiva de la demografia històrica i de la història agrària, apropar els 
alumnes als arxius i biblioteques més importants de Catalunya; descriure, comentar i analitzar la 
variada tipologia documental que aquests contenen i desenvolupar extensament cada un dels punts 
continguts en el temari següent. 
 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 

Es basen en la superació d'un examen i en l'assistència i participació en les classes teòriques i 
en les sessions pràctiques de què consta l'assignatura. 
 
 
TEMARI 
 
I. DEMOGRAFIA HISTORICA 
a)  Els inicis de la demografia com a ciència. 
b)  Les principals fonts civils i eclesiàstiques per a les anàlisis poblacionals. 
c)  La base geogràfica de la ciència de la població. 
d)  Cronologia i demografia. Aplicació de dates clau al planell demogràfic. 
e)  La microhistòria aplicada a la demografia: la reconstrucció de de nissagues i les genealogies 

familiars. 
f)  L’evolució de la ciència mèdica. 
g)  Els textos bàsics de la demografia. 
 
II. HISTÒRIA AGRARIA 
a)  Les fonts principals per a l'estudi de la història agrària. 
b)  L’evolució de la pràctica notarial a Catalunya. 
c)  Les dificultats empíriques de l’anàlisi històrica. Moneda, pesos, mides i mesures dels Països 

Catalans. 
d)  L’home i el medi en l’Antic Règim. 
e)  Textos d'història agrària. 
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