
Utilització d'idiomes a l'assignatura

NoGrup íntegre en espanyol:

SíGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Antoni.Simon@uab.catCorreu electrònic:

Antoni Simón TarrésNom:

2016/2017La Monarquia dels Reis Catòlics

Codi: 100376
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500501 Història OT 4 0

Prerequisits

No hi ha cap requisit previ

Objectius

Els objectius de l'assignatura són bàsicament el següents:

1. Aconseguir una base de coneixements i biblografia actualitzada i plural sobre les distintes temàtiques
demogràfiques, econòmiques, polítiques, institucionals i de relacions internacionals relacionades amb La
Monarquia Hispànica dels Reis Catòlics.

2. Aconseguir nivells d'expressió escrita i oral pròpies del nivell científic i universitari .

3. Avançar en la reflexió i la critica historiogràfiques a partir de les temàtiques específiques de l'assignatura.

4. Fomentat les actituds participatives en el treball intel·lectual i científic.

5. Fomentar les actituds d'esforç i de respecte personal en el treball intel·lectual i científic.

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.
Dominar els conceptes bàsics diacrònics i temàtics propis de la ciència històrica.
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.

Resultats d'aprenentatge
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Resultats d'aprenentatge

Aprendre de manera autònoma.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Identificar les qüestions clau que defineixen les característiques de l'Espanya de l'Època Moderna.
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.
Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
Resoldre críticament els problemes historiogràfics propis dels estudis de la història moderna
d'Espanya.
Sintetitzar críticament els principals enfocaments temàtics de la historiografia sobre l'Espanya de
l'Època Moderna.
Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

Introducció. Els Reis Catòlics davant la historiografia.
Els regnes hispànics durant la crisi de la Baixa Edat Mitjana. Les bases de l'hegemonia castellana.
Uns inicis difícils. La unió dinàstica i la guerra de successió castellana.
Institucions i formes de govern de la nova monarquia hispànica.
Política religiosa I: jueus conversos i mudèjars.
Política religiosa II: Els orígens de la Inquisició moderna i la reforma del clergat.
Estructures socials i dinàmiques econòmiques.
La política exterior. Els orígens de l'imperialisme hispànic.
Els anys finals del regnat. 1504-1516. Castella sense Isabel. Temps de regències.

Metodologia

La metodologia docent es fonamentarà en:

1. Classes teòriques amb participació dels estudiants

2. Exposicions orals dels estudiants

3. Proves escrites tipus qüestionari

4. Ressenyes de llibres

5. Tutories de supervisió de les activitats autònomes dels estudiants

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 40 1,6 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Tutories 35 1,4 4, 6, 7, 10, 11

Tipus: Autònomes
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Lectures, treball de biblioteca i hemeroteca, reflexió crítica. 75 3 1, 2, 4, 11

Avaluació

L'avaluació es farà en base als següents procediments i criteris :

Una prova escrita tipus qüestionari: 70%
Una ressenya d'un llibre a triar entre tres possibles: 20%
Una exposició breu (sobre un text, personatge o esdeveniment puntual) amb el lliurament d'un
esquema escrit: 10%

La reavaluació consistirà en un examen global de la matèria de l'assignatura i se celebrarà en la data
establerta per la Facultat. La reavaluació no és un mitjà de millora de la nota. La nota màxima que es podrà
obtenir a la reavaluació és de 5.0 (Aprovat).

L'alumne que no es presenti a activitats d'avaluació obligatoria per valor superior al 70% de la nota final serà
qualificat amb un NO Avaluable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Exposició oral (amb la presentació d'un esquema) sobre un personatge,
text ,esdeveniment, etc. relacionat amb l'assignatura. Realitzar un debat
sobre el tema. Reconèixer la diversitat i multiculturalitat a partir dels
debats.

10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11

presentació de la ressenya d'un llibre (a escollir entre tres propossats).
Identificar les idees principals i secundàries del llibre i expressar-les amb
correcció lingüística.

20% 0 0 1, 6, 8, 9, 10

prova escrita tipus qüestionari 70% 0 0 1, 3, 4, 8, 9, 10,
11

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA GENERAL.

AZCONA, T., , Madrid, BAC, 1963.Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y reinado

BELENGUER, E., , Barcelona, Ed.62, 1999.Ferran el Catòlic

EDWARDS, J.,  , Barcelona, Crítica, 2001.La España de los Reyes Católicos 1474-1520

FLORISTAN, A. (Coord.), , Barcelona, Ariel, 2004.Historia de España en la Edad Moderna

HILLGART, J.N.,  Reyes , Barcelona, Grijalbo, 1984 (Correspon al volum III de la trilogía Los Católicos Los
).Reinos Hispánicos

LADERO QUESADA, M.A.,  , Madrid, Alianza, 1999.La España de los Reyes Católicos

PÉREZ, J., , Madrid, Nerea, 1988.Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., , Barcelona, Ariel 2004.Los Reyes Católicos

VALDEÓN, J. (Ed.), , Valladolid, Ámbito, 2001.Isabel la Católica y la política
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VALDEON, J. (Ed.),  Valladolid, Ámbito, 2004.Visión del reinado de Isabel la Católica,
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