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Prerequisits
Cap.

Objectius
L'objectiu global de l'assignatura és proporcionar un coneixement general dels processos històrics que tenen
lloc a Catalunya durant el període modern. Això es farà analitzant les transformacions socials, econòmiques i
polítiques. Es tindrà una mirada especial sobre alguns casos comparatius Catalunya-Europa.

Competències
Història
Aplicar els principals mètodes, tècniques i instruments de l'anàlisi històrica.
Avaluar críticament les fonts i els models teòrics per analitzar les diverses etapes històriques.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Dominar els conceptes bàsics diacrònics i temàtics propis de la ciència històrica.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
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Humanitats
Analitzar críticament la cultura contemporània.
Analitzar críticament la cultura de lactualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar els processos històrics en què s'inscriu la cultura contemporània.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Analitzar críticament el passat, la naturalesa del discurs històric i la funció social de la ciència històrica
Analitzar els processos històrics que condueixen als conflictes bèl·lics
Aprendre de manera autònoma.
Avaluar críticament els diferents enfocaments actuals de l'estudi de la història de Catalunya
Avaluar críticament els diferents enfocaments actuals de l'estudi de la història de Catalunya.
Avaluar críticament els models que expliquen les etapes històriques.
Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la
terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
Escriure en un text acadèmic utilitzant el vocabulari propi de la disciplina
Explicar els processos històrics més rellevants de l'Època Moderna.
Identificar els conceptes clau que permetin explicar l'Època Moderna.
Identificar els conceptes històrics clau de les societats espanyola i catalana actuals.
Identificar les estructures socials, econòmiques i polítiques del món contemporani.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Identificar les tensions socials i econòmiques que marquen el pas de l'Edat Mitjana a l'Època Moderna.
Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
Llegir i interpretar textos historiogràfics o documents originals i transcriure, resumir i catalogar
informació generada a l'Edat Mitjana.
Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
Organitzar i sintetitzar les diverses explicacions existents sobre les causes del canvi social en les
diferents etapes històriques de la societat catalana
Organitzar i sintetitzar les diverses explicacions existents sobre les causes del canvi social en les
diferents etapes històriques de la societat catalana.
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
Reconèixer les bases de dades bibliogràfiques més idònies per obtenir les fonts sobre un tema
determinat.
Treballar en equip respectant les diverses opinions.
Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.
Utilitzar les fonts de recerca pròpies de l'estudi de la història de Catalunya.

Continguts
Temes
Mòdul 1
1. Catalunya dins la monarquia dels Reis Catòlics i dels Àustries. Identitats i contraidentitats.
2. Institucions i formes de govern abans dels Decrets de Nova Planta.
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2.
3.
4.
5.

Institucions i formes de govern abans dels Decrets de Nova Planta.
Els antecedents de la Guerra dels Segadors i la situació política a mitjan segle XVII.
El tractat dels Pirineus i la formació de les noves fronteres.
Guerra i Cultura durant els segles XVII i XVIII a través dels escrits personals. Una història en primera
persona.
6. La Guerra de Successió. Dels antecedents la repressió. Catalunya sota el model absolutista i
centralitzador dels Borbons.
7. Les visions contemporànies sobre l'època moderna.
Mòdul 2
1. L'evolució de la població
2. Les transformacions econòmiques
3. La dinàmica social

Metodologia
Assistència a
Assistència a sessions de seminaris i pràctiques dirigides pels professors.
Lectura comprensiva de textos.
Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.
Preparació de presentacions orals.
Estudi personal.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes teòriques

37,5

1,5

1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 28

Seminaris

10

0,4

1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28

Participació i treball en grup

17,5

0,7

1, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28

Treball i anàlisi de textos

10

0,4

1, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 27, 28

75

3

1, 4, 10, 13, 15, 17, 18, 24, 26, 27, 28

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes
Lectures i treball individual

Avaluació
- Mòdul de proves escrites i orals: 50% (exàmens escrits, comentaris crítics de textos). Hi haurà com a mínim
dues proves escrites que tindrien un pes de 25 % de la nota final cada una.
- Mòdul de treballs, exposicions orals i altres: 50 % (treball en grup i exposició oral, ressenyes, resums i altres
documents -quadres estadístics, gràfics, mapes, imatges…-, intervencions de seminari, participació a classe i
al fòrum virtual). Hi haurà com a mínim dues proves orals i/o treballs que tindran un pes de 25% de la nota
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al fòrum virtual). Hi haurà com a mínim dues proves orals i/o treballs que tindran un pes de 25% de la nota
final cada una.

Les activitats d

Advertiments:

L'alumne que
Tota irregularitat comesa per un alumne durant la realització d'una prova (còpia, plagi) implicarà una nota de
zero en l'apartat concret d'avaluació. Diverses irregularitats comeses implicaran una nota global de zero.
La recuperació consistirà en un examen global de la matèria de l'assignatura i se celebrarà en les dates
oficials establertes per la Facultat. En cap cas, es podrà plantejar la recuperació com un mitjà de millorar la
qualificació de l'alumnat que ja hagués aprovat l'assignatura en el procés normal d'avaluació continuada. La
nota màxima que es podrà obtenir en la recuperació és de 6 sobre 10 (Aprovat).

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Proves escrites (anàlisis i comentaris de
text). Mínim 2.

50
%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28

Treballs diversos, treballs en grup i
exposició oral. Mínim 2.

50
%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 28
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