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Prerequisits

Els propis que marca la normativa del grau. Convé que els estudiants tinguin uns coneixements suficients
d'anglès i de francès per accedir a una part de la bibliiografia

Objectius

Aquesta assignatura suposa un aprofundiment dels grans temes plantejats en les assignatures Història
Medieval, de primer curs, i La formació d'Europa i L'Època del Gòtic, de segon curs, en el context de les
societats peninsulars durant l'Edat Mitjana. Els objetius principals són:

-Familiaritzar l'estudiant amb els esdeveniments i personatges més destacats de les societats medievals
peninsulars

-Donar a conèixer els debats historiogràfics sobre les societats medievals peninsulars

-Explicar les claus dels desenvolupaments específics de les diferents societats peninsulars, des de la
desaparició de l'Imperi romà d'Occident al segle V fins a la conquesta final d'al-Andalus al segle XV.

-Plantejar les connexions dels processos de destrucció i de formació de les societats medievals peninsulars
amb el trànsit a l'època moderna.

Competències

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
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ACTIVITAT DIRIGIDA: 47 hores

-Classes teòriques dirigides pel professor.

-Pràctiques d'aula dirigides pel professor.

ACTIVITAT SUPERVISADA:25 hores

-Tutorització

ACTIVITAT AUTÒNOMA DE L'ESTUDIANT: 75 hores

-Estudi, recerca de recursos i elaboració de treballs

AVALUACIÓ: 3 hores

-Realització de proves escrites

1.  
2.  

3.  
4.  

5.  

6.  
7.  
8.  

La monarquia visigoda (VI-VIII)
La formació i desenvolupament dels regnes i comtats del nord peninsular. El regne d'Astúries i astur-lleonès;
Castella; Navarra; Aragó (segles VIII-XI)
La conquesta del 711 i la formació d'al-Andalus. La dinastia Omeia (VIII-XI)
Les dinasties taifes i els almoràvits. Les conquestes més primerenques en el context de la Primera i Segona
croada. segles XI-XII).
La dinastia almohade. Les Navas de Tolosa. Les conquestes del País Valencià, de les llles, de Múrcia i de la
Vall del Guadalquivir. La Corona d'Aragó i el Regne de Castella al segle XIII.
La "crisi" del segle XIV a les societats peninsulars. La Pesta Negra. La guerra a Castella i a la Corona d'Aragó.
L'emirat nassarita de Granada i la conquesta final.
Els precedents medievals de les colonitzacions modernes.

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  
8.  

9.  
10.  

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els processos històrics que condueixen als conflictes bèl·lics.
Aprendre de manera autònoma.
Avaluar i resoldre críticament els problemes historiogràfics propis dels estudis de la guerra.
Comunicar-se tant oralment com per escrit en lidioma propi o en una tercera llengua utilitzant la
terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Per assolir l'aprovat caldrà que la mitjana dels exercicis avaluats, d'acord amb els percentatges indicats, sigui, com a mínim, de 5.

Es tindran en compte els casos particulars que rebran, com no podria ser d'una altra manera, un tractament particular

No s'acceptaran treballs lliurats fora dels terminis fixats pel professor. Tampoc s'habilitaran dates d'examen personalitzades. Les
situacions greus o de força major que impedeixin el lliurament d'un treball o l'assistència a un examen hauran de ser
acreditades.

Reavaluació: Només seran reavaluades les activitats d'avaluació lliurades en els terminis establerts pel professor de
l'assignatura; en cap cas no es podrà presentar un exercici per primera vegada durant el període de reavaluació.

Només es podrà millorar la nota d'un exercici si hom ha aprovat tots els altres. Arribar el cas, la nota que es tindrà en compte en
el càlcul de la mitjana serà la resultant de la reavaluació.

Les pràctiques de camp no es poden reavaluar.

Les dates de lliurament dels treballs i dels exàmens parcials seran fixades i anunciades pels professors. En canvi, la data de la
reavaluació està fixada per la facultat i publicada en la pàgina web (http://www.uab.cat/lletres/).

L'alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professorat establirà oportunament els mecanismes per
fer-ho.

Només es considerarà un alumne "no presentat" si ha lliurat el 40% o menys de les evidències avaluables del total de
l'assignatura (és a dir, si ha fet només un examen o el treball).

La còpia (internet, llibres, treballs, etc.) suposarà un zero en la qualificació de l'exercici, i perdre la possibilitat de presentar-se a
la reavaluació.

Les notes inferiors a 3 sumaran 0 en el càlcul de la mitjana, la qual serà calculada sempre tenint en compte el número total
d'exercicis.

Continguts teòrics 35 1,4 1, 3, 6, 7, 9

Pràctiques d'aula 12 0,48 1, 3, 4, 5, 9

Tipus: Supervisades

Tutoria 25 1 1, 3, 5, 6

Tipus: Autònomes

Estudi, recerca de recursos i elaboració de treballs 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen parcial 30% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5, 9

Examen parcial 30% 1,5 0,06 1, 3, 5, 9

Treball escrit 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Bibliografia
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