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Prerequisits
Haver cursat els estudis de grau.
Específicament, cap.

Objectius
1. Orientar l'estudi de la història medieval vers la recerca dels processos de conquesta feudal.
2. Conèixer les fonts que serviran de base per a la recerca dels processos de conquesta: escrites
(cròniques, documentació notarial) i arqueològiques o materials (el treball de camp, la prospecció i
l'excavació).
3. Facilitar les eines per al processament i la interpretació de les fonts primàries i la seva
complementarietat.
4. Establir pautes d'anàlisi aplicables a casos diversos.
5. Elaborar estudis comparatius i de síntesi en relació al temari estudiat.

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.
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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.

Continguts
1. El llatí de les fonts diplomàtiques i les cròniques (prof. José Martínez)
2. L'explicació de les conquestes feudals: documentació i arqueologia (profs. Antoni Virgili i Helena
Kirchner).
3. Les conquestes medievals i els nous ordres agraris (prof. Fèlix Retamero)

Metodologia
Presentació teòrica dels temes.
Activitats pràctiques: anàlisi de fonts secundàries i primàries.
Tutories: resolució de dubtes i orientació sobre el treball de curs.
Recerca d'informació bibliogràfica; estudi personal i redacció de treballs de síntesi.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

56

2,24

5, 6, 7

12

0,48

3

145

5,8

1, 2, 4

Tipus: Dirigides
Classes teòriques i pràctiques: el llatí dels documents; les pràctiques agràries; les
conquestes feudals: textos i arqueologia
Tipus: Supervisades
Tutorització: orientacions relatives al treball final
Tipus: Autònomes
Estudi personal: recerca de bibliografia especialitzada; lectures, exercicis,
comentaris. Treball final

Avaluació
Procediments i criteris d'avaluació
1. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ. L'assistència a classe és OBLIGATÒRIA. Les absències hauran de
justificar-se degudament: 20 % de la nota final
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2. PRESENTACIÓ ESCRITA (40% de la nota final) I ORAL (40% de la nota final) D'UN TREBALL
1. El treball serà tutoritzat per un dels professors del mòdul.
2. Es presentarà el treball escrit al tutor, que serà qui el corregirà.
3. Es fixarà una data per a l'exposició oral de treball. L'estudiant disposarà de 15 minuts per defensar del
treball davant un tribunal constituït per dos professors del mòdul.
El tutor emetrà la NOTA FINAL a partir de la valoració dels factors i barems indicats que intervenen en
l'avaluació.
Tant els tribunals com les tutories es repartiran equitativament entre els professors de l'equip docent.
A principi de curs els professors facilitaran als estudiants la llista de lectures obligatòries que s'hauran de fer
abans de les sessions corresponents del màster. També, es presentarà la llista de temes del treball de mòdul,
entre els quals l'estudiant n'haurà de triar un.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Presentació / exposició pública del treball

60
%

8

0,32

2, 3, 4

Tutoria, realització i presentació del treball escrit. Presencialitat i
participació

40
%

4

0,16

1, 5, 6, 7
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