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Prerequisits

Cap

Objectius

Després d'oferir una panoràmica general de la història de la cultura i de les idees, es singularitzaran algunes
temàtiques -clàssiques, polèmiques o per la seva novetat historiogràfica- amb la intenció d'aprofundir
mitjançant estats de la qüestió. Es tractarà la tipologia documental per a l'estudi cultural i ideològic i les
possibilitats de recerca dels temes tractats.

Competències

Aplicar mètodes comparatius i creuats, temporals i temàtics, amb altres territoris.
Capacitat d'innovació i d'internacionalització.
Demostrar un coneixement avançat de la història, de la historiografia catalana i reconèixer la diversitat
de perspectives i debats historiogràfics, tant els clàssics com les últimes tendències.
Discutir i contrastar científicament opinions i debats en l'àmbit acadèmic mitjançant l'exposició pública.
Exposar correctament, oralment o per escrit, els resultats d'una recerca, emprant la terminologia i les
tècniques adequades.
Raonament crític, capacitat d'anàlisi i de síntesi.
Treball multidisciplinari.
Utilitzar adequadament es categories i el lèxic característic de la història de Catalunya, en relació (o en
contrast) amb el vocabulari desenvolupat pel conjunt d'historiografies.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el contingut dels debats a les intervencions al seminari i al tractament del treball amb fonts
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Aplicar el contingut dels debats a les intervencions al seminari i al tractament del treball amb fonts
secundàries i primàries, amb relació als continguts del mòdul.
Aplicar les categories i el vocabulari pertanyent als debats propis de la història de la cultura i de les
idees a les intervencions al seminari i al treball amb fonts secundàries i primàries.
Capacitat d'innovació i d'internacionalització.
Emprendre debats mitjançant el Campus Virtual o al seminari, amb la finalitat d'argumentar idees de
fons o suggerir noves possibilitats d'interpretació, en relació amb els subjectes històrics propis de la
història de la cultura i de les idees.
Incorporar l'enfocament comparatiu i creuat a estudis de cas exemplificats en l'àmbit específic del
mòdul, fent servir el Campus Virtual, els debats al seminari i també el treball amb fonts d'arxiu.
Incorporar una cultura del treball mitjançant l'exposició oral i l'expressió escrita que permeti aconseguir
la comunicació científica correcta.
Raonament crític, capacitat d'anàlisi i de síntesi.
Treball multidisciplinari.

Continguts

CURS 1. La cultura (segles XII-XVIII), de l'"esplendor" a la "decadència" (5 ECTS)

Profs. Alexander Fidora i Javier Antón Pelayo

1. Política i religió: la Disputa de Barcelona (1263)

2. Llengua, filosofia i missió: Ramon de Penyafort i Ramon Llull

3. Els inicis de l'hebraisme europeu: Ramon Martí i Arnau de Vilanova

4. Els franciscans i la construcció de la comunitat política

5. Els centres de producció cultural del Renaixement i Barroc

6. La situació lingüística i literària durant els segles XVI i XVII

7. Una Il·lustració catalana

8. Manifestacions literàries i ús de la llengua durant els Set-cents

CURS 2. Llengua, cultura i política a l'època contemporània (4 ECTS)

Prof.: Lluís Ferran Toledano

1. Esfera pública i espais de producció culturals.

2. Idees, símbols i valors: les cultures polítiques a la Catalunya contemporània.

3. Catalunya i el Món: lectures i apropiacions internacionals.

4. Cultura clerical i cultura lliurepensadora.

5. Espanyolisme i catalanisme.

CURS 3. Cultura, mitjans de comunicació i noves tecnologies. L'obertura d'una nova etapa històrica? (1 ECTS)

Prof. Lluís Ferran Toledano

Taula rodona

Metodologia

- Introduccions magistrals
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- Introduccions magistrals

- Seminaris

- Fòrums de discussió

- Exercicis pràctics (tractament de les fonts documentals)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 27,5 1,1 1, 2, 7

Exercicis pràctics dirigits 35 1,4 5, 7

Tipus: Supervisades

Fòrum 2,5 0,1 4, 5, 7, 8

Seminaris 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tutories de seguiment 2 0,08 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Estudi autònom 145 5,8 1, 5

Exercicis pràctics autònoms 17,5 0,7 2, 7

Avaluació

- Participació qualitativa en les discussions que es plantejaran

- Resolució d'exercicis pràctics

- Informe final de 3-4 pàgines

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació a les classes, seminaris, tutories i fòrums 60 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Informe final 20 12,5 0,5 3, 5, 7

Resolució d'exercicis pràctics 20 0 0 1, 2, 5, 8
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