
I. L’ÈPOCA DE LA IL·LUSTRACIÓ 

 
Codi: 28860 (grup  2) 
Professor: Ignasi Fernández Terricabras  
Curs: 2008-2009 (segon quadrimestre) 
Tipus d´assignatura: Troncal 

Número de crèdits: 6 

OBJECTIUS 
En acabar aquest curs, l’alumne hauria de ser capaç de: 
-Conèixer els esdeveniments essencials, l’evolució i les característiques bàsiques de la història 
d’Europa al segle XVIII, des dels continguts fins als grans trets temàtics. 
-Definir i utilitzar correctament els conceptes bàsics de la historiografia sobre el segle XVIII. 
-Analitzar i comentar textos de l’època, gràfics i mapes històrics sobre el segle XVIII. 
-Analitzar i comentar textos i monografies dels historiadors contemporanis sobre el segle XVIII. 
-Conèixer els principals motius de debat i les últimes tendències de la historiografia modernista 
europea. 
-Valorar l’aportació de la Il·lustració a la configuració cultural i social de les Edats Moderna i 
Contemporània 
-Elaborar i defensar, tot relacionant diversos conceptes historiogràfics, opinions personals 
raonades sobre els continguts del curs i sobre les relacions de l’època moderna amb altres 
èpoques o amb el present. 

 

TEMARI 
 
1.- La demografia 
2.- L’expansió econòmica 
3.- Classes i estaments socials al segle XVIIi 
4.- El segle del despotisme il·lustrat 
5.- L’evolució geopolítica del segle XVIII 
6.- La Il·lustració. 
7.- Ciències i educació al segle XVIII 
8.- La Fi de la Modernitat. Cap a l’Edat Contemporània 

 

AVALUACIÓ 
La nota del curs és el resultat de: un examen; la realització de lectures obligatòries (ja sigui de 
monografies o de diversos documents, a criteri del professor) i/o d’alguna activitat 
complementària (treball, visita a una exposició,...); i la participació activa a classe i al campus 
virtual (intervencions, realització dels exercicis pràctics,...). El resultat de l’examen és el 70% 
de la nota del quadrimestre. 
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