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Prerequisits

Cal tenir coneixements bàsics de francès i d'anglès per llegir part de la bibliografia.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és aprofundir en el coneixement de les societats ibèriques medievals: presentar els esdeveniments i els personatges

principals, i situar l'estudi d'aquestes societats en el context historiogràfic; entendre els processos històrics principals que van determinar la formació de

les diferents societats medievals ibèriques, i explorar les connexions dels processos de destrucció i de construcció en el context de les conquestes

ibèriques medievals amb l'expansió d'època moderna.

Competències

Història
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 les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els processos històrics que condueixen als conflictes bèl·lics.
Aprendre de manera autònoma.

Avaluar i resoldre críticament els problemes historiogràfics propis dels estudis de la guerra.
1



3.  
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Avaluar i resoldre críticament els problemes historiogràfics propis dels estudis de la guerra.
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.
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.

Continguts

1. El regne visigot (VI-VIII)

2. La conquesta del 711 i la formació d'al-Àndalus. La dinastia Omeia (VIII-XI)

3. La formació i desenvolupament dels regnes i comtats del nord peninsular. El regne d'Astúries i
astur-lleonés; Castella; Navarra (VIII-XI)

4. Les dinasties taifes i els almoràvits. Les conquestes més primerenques en el context de la Primera i Segona
Croada (segles XI-XII)

5. La dinastia almohade. Les conquestes del segle XIII

6. Castella als segles XIII-XIV

7. L'emirat nassarita de Granda i la conquesta final. Els moriscos (segles XV-XVI)

8. Els precedents medievals de les colonitzacions modernes

Metodologia

-Teoria: classes magistrals

-Exercicis pràctics sobre casos; comentaris de textos..

-Treball autònom dels estudiants: assistència a les classes; lectures; cerca i anàlisis d'informació; lliurament de
treballs. S'han de tenir en compte les notícies i informacions publicades al Campus Virtual/Moodle. Totes les
activitats tindran una data fixada que s'haurà de respectar de manera estricta.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de teoria 42 1,68 1, 3

Pràctiques d'aula 8 0,32 4, 5

Tipus: Supervisades

Exàmens 3 0,12 1, 3

Tipus: Autònomes

Activitat autònoma de l'estudiant 94 3,76 1, 2, 3, 4

Avaluació

La matèria serà avaluada mitjançant l'aplicació dels procediments següents:
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1. Dues proves parcials escrites: 30% de la nota final cadascuna.

2. Un o dos treballs individuals escrits: 40% de la nota final.

Les notes inferiors a 3,5 no sumaran en el càlcul de la mitjana final. La mitjana mínima per aprovar
l'assignatura és de 5.

L'estudiant que no realitzi tots els exàmens d'avaluació programats a l'aula o no es presenti a activitats
d'avaluació obligatòria per un valor mínim corresponent a 2/3 parts de la nota final serà qualificat amb un "No
avaluable", i no es podrà presentar a la recuperació.

La còpia o el plagi en qualsevol dels exercicis implicaran una nota de zero en l'apartat concret d'avaluació.
Diverses irregularitats comeses implicaran una nota global de zero.

La recuperació se celebarà en la data fixada per la Facultat. La recuperació del treball consistirà en la
presentació d'una nova versió de l'exercici. En cap cas no es podrà plantejar la recuperació per a millorar la
qualificació de l'estudiant que ja hagués aprovat l'assignatura en el procés normal d'avaluació continuada. La
nota màxima que es podrà obtenir en la reavaluació d'un exercici és "5" (Aprovat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen parcial 30 per cent 1,5 0,06 1, 3, 4

Examen parcial 30 per cent 1,5 0,06 1, 3, 4

Treball escrit 40 per cent 0 0 1, 2, 3, 4, 5
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