
Utilització de llengües

NoGrup íntegre en espanyol:

SíGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

FrancescXavier.Domenech@uab.cat

Correu electrònic:

Francesc Xavier Domènech SampereNom:

2014/2015

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Història Social

Codi: 42220
Crèdits: 10

Titulació Tipus Curs Semestre

4312809 Història de Catalunya OT 1 1

Prerequisits

Cap

Objectius

Oferir una panòramica general sobre les estructures socials, els principals conflictes i les identitats i canvis
que es conformaren al seu entorn al llarg de la Catalunya moderna, medieval i contemporània. Així mateix
s'abordarà com aquestes realitats conformen la Catalunya del nostre present.

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.
Fer servir eines informàtiques per a la cerca, la gestió i la presentació de la documentació (mètodes
estadístics, cartogràfics, creació de bases de dades, entre altres).
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
secundàries i primàries amb relació als continguts del mòdul.
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 social a les
intervencions al seminari i al treball amb fonts secundàries i primàries.
Capacitat d'innovació i d'internacionalització.

Emprar les TIC en la gestió de la documentació, l'ús de mètodes estadístics, bases de dades,
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Emprar les TIC en la gestió de la documentació, l'ús de mètodes estadístics, bases de dades,
cartogràfics, taules, entre altres.
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 de la història
social.
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. Estructures i dinàmiques socials als segles medievals i moderns (6 ECTS)

Profs. Ramon Martí i Ricardo Garcia Carcel

1. Llibertat, servitud i esclavatge durant l'Antiguitat Tardana.

2. La propietat de la terra, l'alou i el feu durant l'Alta Edat Mitjana.

3. Patrons d'assentament, nova servitud i fiscalitat d'Estat a la Baixa Edat Mitjana.

4.La noblesa catalana i el bandolerisme barroc

5. El clergat català i els privilegis eclesiàstics

6. Pobresa i marginació a la Catalunya moderna

CURS 2. Patrons i obrers. Les lluites socials a la Catalunya contemporània (3 ECTS.) Profs. Xavier Domènech

1. La conflictivitat de classe i les cultures polítiques al segle XIX.

2. Les grans alternatives de la primera meitat del XX: anarcosindicalisme, republicanisme, catalanisme i
feixisme.

3. Dictadura i democràcia una lectura de classe.

CURS 3. Els reptes de Catalunya com a societat complexa. Un debat amb interlocutors socials del present (1
ECTS)

Prof. Xavier Domènech

Taula rodona

Metodologia

La metodologia del mòdul combina sessions d'explicació interpretativa, amb la realització de seminaris a partir
de les lectures de suport i la realització d'un treball amb fonts secundaries i primàries per part de l'alumne.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Classes teòriques 62,5 2,5 1, 2, 3

Tipus: Supervisades

Seminaris 12,5 0,5 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Treball de recerca 162,5 6,5 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10

Avaluació

L'avaluació es realitzarà a partir de les intervencions en els seminaris (un 25% de la nota final) i el treball que
s'anirà realitzant durant el curs (un 75% de la nota final)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Realització d'intervencions preparades 25% 12,5 0,5 3, 7, 8, 9, 10

Treball de recerca 75% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
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