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Titulació
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Tipus

Curs

Semestre
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1100 Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
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Professor de contacte

Utilització d´idiomes

Nom: Antoni Virgili Colet

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Antoni.Virgili@uab.cat

Prerequisits
Estudis en Història, Arqueologia, Filologia Clàssica / Estudis Clàssics o una altra titulació oficial de l'àmbit de
les Arts i Humanitats o de les Ciències Socials i Jurídiques.

Objectius
Els objectius d'aquest mòdul són: [1] transmetre als estudiants coneixements relatius a qüestions centrals de
la història medieval que hagin generat debats historiogràfics rellevants; [2] relacionar els resultats
d'investigacions específiques amb les principals línies argumentals d'aquests debats; i [3] proporcionar eines
conceptuals i d'anàlisi per a dissenyar projectes i adquirir les competències per al desenvolupament de la
seva activitat investigadora, docent y professional.

Competències
Analitzar de manera crítica els plantejaments teòrics i metodològics que han guiat fins ara la recerca en
prehistòria, història antiga i història medieval.
Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Analitzar una problemàtica històrica i/o arqueològica concreta enquadrada a la prehistòria, l'antiguitat o
l'Edat Mitjana.
Definir, dissenyar, planificar i elaborar un treball de recerca històrica o arqueològica, original i inèdit,
seguint els paràmetres acadèmics i científics establerts.
Exposar correctament, de manera oral o escrita, els resultats de la recerca històrica.
Organitzar, planificar i gestionar treballs de recerca.
Utilitzar les ciències filològiques auxiliars en l'aproximació a les fonts textuals relatives a períodes i
problemes concrets de la història antiga i medieval.

Resultats d´aprenentatge
1. Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
2. Aplicar la informació derivada dels textos de la tradició grecollatina a la recerca historicoarqueològica
relativa al món medieval.
3. Fer presentacions idònies del material gestionat o generat i dels resultats obtinguts.
4. Organitzar, planificar i gestionar treballs de recerca.
5. Plantejar una recerca en relació amb problemàtiques de caràcter historicoarqueològic.
6. Sistematitzar dades de la documentació textual o arqueològica i de la tradició científica al voltant de
temes relacionats amb la història medieval.
7. Valorar en la seva diversitat els diferents mètodes, la tradició i l'actualitat científica.
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Continguts
Els continguts s'organitzaran al voltant d'un eix -problemes i debats de la Història Medieval (segles V-XV)amb quatre línies d'estudi:
1. la qüestió de la transició al feudalisme a l'Europa occidental;
2. l'ocupació i organització del territori en les societats hispàniques medievals;
3. com són narrades i explicades les conquestes medievals; i
4. relacions entre produccions pageses i poder polític en les societats medievals. Estudi de casos.

Metodologia
Activitats dirigides: classes teòriques, presentació pública de treballs, seminaris de discusió de textos, estudi
y discusió de fonts documentals i arqueològiques.
Activitats supervisades: tutories i realització d'exercicis pautats d'aprenentatge (individuals o en grups
reduïts).
Activitats autònomes: cerca de documentació, lectura de textos, redacció de treballs, estudi.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

56,25

2,25

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

56,25

2,25

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

112,5

4,5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Dirigides
Exposició de continguts de l'assignatura, presentació oral de treballs
Tipus: Supervisades
Treball de documentació, lectures, exercicis
Tipus: Autònomes
Preparació d'un treball, estudi de continguts

Avaluació

Realització de treballs específics de recerca i valoració dels resultats: capacitat
de processar la informació i capacitat de síntesi

50 %

Comunicació oral: exposició pública dels resultats. Valoració de la capacitat
expositiva

30 %

Tutorització i seguiment individual o en grup del(s) treball(s)

20 %

2

Estudis Avançats en Història Medieval 2012 - 2013

Activitats d´avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

Tutories, treballs, exposicions

veure quadre

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia
Es facilitarà al principi de la docència del mòdul.
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