
Universitat Autònoma de Barcelona 
 IDENTIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA:  
Nom de l’assignatura: Història de Catalunya (Moderna)  
Grau: Humanitats  
Tipus: Formació bàsica, Nuclear, Formació complementària  
Crèdits (ECTS): 6  
Professor: Enric Pujol 

OBJECTIUS B.O.E.:  

- Conèixer els usos i pràctiques característics d’aquest període.  

- Emprar amb idoneïtat els instruments i materials necessaris per desenvolupar l’estudi 
històric (catàlegs d’arxius i biblioteques, bibliografies, etc.)  

- Relacionar els conceptes i les informacions amb d’altres àmbits d’estudi (art, filosofia, 
literatura, ciència, etc.)  

- Exposar, argumentar i rebatre, de manera oral i escrita, determinades qüestions dels 
continguts tractats.  

- Elaborar diferents tipologies de documents escrits amb eficàcia.  

 
COMPETÈNCIES:  

Competències transversals/Genèriques  

- Capacitat d’anàlisi i síntesi  

- Capacitat de raonament crític  

- Capacitat d’aprenentatge autònom  

 

Competències específiques  

Cognitives:  

• Identificar i interpretar el vocabulari de l’època  

• Conèixer i interpretar els fets històrics de l’època  

• Conèixer els usos i practiques culturals del període  

• Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials amb a antecedents 



explicatius dels actuals  

• Conèixer les teories sobre el poder i la política  

 

Procedimentals/Instrumentals:  

- Redacció de textos escrits de manera clara  

- Expressar-se de forma eficaç i lingüísticament correcta en les exposicions  

- Establir anàlisis comparatius per constatar factors de continuïtat i discontinuïtat en 
situacions de canvi històric  

 
- Relacionar críticament esdeveniments històrics i processos polítics actuals i del passat  

 

Actitudinals:  

- Desenvolupar el valor del coneixement històric en les anàlisis de situacions i presa de 
decisions  

- Fomentar la capacitat crítica vers les corrents polítiques, culturals, socials i científiques. 

TEMARI 

 
 

Continguts: temari o blocs temàtics de l’assignatur a.  
 

1.-Catalunya dins la monarquia dels Reis Catòlics i dels Àustries. El difícil encaix de dos 
models d’estat divergents. Identitats i contraidentitats.  

 
2.-Després de la crisi baixmedieval. El redreçament de les bases humanes i materials del 

“llarg” segle XVI. El paper de la immigració occitana.  
 
3.-Societat i conflictivitat social a la Catalunya de l’època de la Reforma i del Barroc. El 

fenomen del bandolerisme.  
 
4.-Institucions i formes de govern abans del Decret de Nova Planta.  
 
5-.De les “torbacions” de 1587-93 a la Guerra dels Segadors. El tractat dels Pirineus i la 

segregació de Catalunya.  
 
6.-El “segon redreçament” català. L’especialització econòmica del territori i la integració de 

Catalunya en els grans circuits del comerç mundial. Catalunya durant el regnat de 
Carles II.  

 
7.-La Guerra de Successió. Dels antecedents la repressió. Catalunya sota el model absolutista 

i centralitzador dels Borbons.  



 
8.-L’expansió demogràfica i econòmica del segle XVIII.  
 
9.-Transformacions socials i cultura en el segle de la Il·lustració.  
 
10.-Cap a la caiguda de L’Antic Règim.  
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AVALUACIÓ  

 Sistema d’avaluació de l’assignatura amb indicació del percentatge que cada prova, treball o 
pràctica té en l’obtenció de la nota global de l’assignatura  

1. Examen (50%) 

2. Treballs (40 %) : Exposició oral a classe (20%) - Recensió llibre (20%) 

3.- Assistència i participació a les classes (10 %)  

 
Definició de “no presentat” :  
El lliurament d’un exercici escrit (qualsevol treball o prova de control) comporta un “acte de 
presència” en l’assignatura i, per tant, exclou l’opció del “no presentat” en les qualificacions 
finals.  
 
 
Dades de contacte del professor:  
Ubicació del despatx i hores de visita  
Despatx Enric Pujol: B7-1064  
Horari d’atenció als estudiants: Dimecres 10.30 h -11,30h (primer semestre)  
Correu electrònic: enric.pujol@uab.cat  


