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Prerequisits

Cal conèixer els capítols sobre cultura de les històries universals, història d'Espanya i de Catalunya estudiades
durant l'ensenyament secundari i les assignatures obligatòries del grau d'Història.

Objectius

L'assignatura pretén abordar l'estudi de la cultura i mentalitats al llarg de l'època moderna (segles
XVI, XVII i XVIII). Els objectius específics són:

1. Coneixement de les aportaciones o llegar de cadascun dels tres grans corrents culturals del
període estudiat: Renaixement, Barroc i Il·lustració.

2. Anàlisi dels mitjans o canals de difusió de la cultural, fonamentalment impresa en tots els seus
vessants i a través de l'educació.

3. Estudi de les mentalitats, enteses com a manifestacions o expressions de la faceta no racional
de l'home: el sentit lúdic i tràgic de la vida, la religiositat popular, els sentiments...

Competències

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.
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.
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.

1



1.  
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Classes teòriques amb comentaris de text seleccionats.

Elaboració de dossiers d'articles fonamentals per a la preparació d'aspectes no
abordables a les classes.

Es contempla la possibilitat de conèixer algunes col·leccions documentals
interessants, com ara la dels "Fullets Bonsoms" de la Biblioteca de Catalunya.
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Resultats d'aprenentatge

Aprendre de manera autònoma.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Identificar les qüestions clau que defineixen les característiques de l'Espanya de l'Època Moderna.
Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'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.
Resoldre críticament els problemes historiogràfics propis dels estudis de la història moderna
d'Espanya.
Sintetitzar críticament els principals enfocaments temàtics de la historiografia sobre l'Espanya de
l'Època Moderna.
Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

La història cultural i la historia de las mentalitats.
Familia i cultura a l'Antic Règim.
L'educació al periode modern.
Tolerància versus intolerància durant l'Edat Moderna.
La renovació espiritual d'Occident entre els segles XVI i XVIII.
El senti lúdic de la vida. La festa a l'Antic Regim.
L'ocàs dels homes: la por i les actituds davant la mort.

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 39 1,56 4, 7, 10

Exercicis pautats a classe o a través del Campus Virtual 18 0,72 2, 4, 7, 10

Tipus: Supervisades

Tutories 15 0,6

Tipus: Autònomes

Preparació i estudi individual de la matèria 40 1,6 1

Redacció de treballs i preparació de comentaris o ressenyes 35 1,4 4, 6, 10, 11
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La matèria s'avaluarà aplicant els següents criteris:

- 2 Proves escrites de la part teorica de l'assignatura. 70%

- Realització de treballs, recensions, resums i preparació de comentaris orals i
seminaris. 20%

- Exposició i comentaris orals en els seminaris de discusió. 10%

Les caracteristiques i dates de realització i lliuament de totes aquestes proves
s'explicaran el primer dia de calsse i estaran disponibles als mitjans virtuals de
l'assignatura. Es realitzaren en funció de la progressió temporal i temàtica del
quadrimestre. Només seran recuperables les proves de síntesi (examens).

S'aprova l'assignatura si s'aconsegueix un mínim de 5 punts (sobre 10) amb la suma
de les qualificacions de totes les activitats d'avaluació realitzades.

L'alumne(a es conisdera "no avaluavble" si ha lliurat menys del 60% de les
evidències avaluable (exàmens i treballs) del total de l' assignatura.

La còpia/plagi de fonts escrites (Internet, llibres, treballs, etc.) suposa un 0 en la
qualificació de l'exercici. De repetir-se aquestes irregularitats, la nota global serà de
zero.

D'acord amb les guies d'expressió escrita del nostre grau s'avaluarà la correcció
ortogràfica, d'expressió, lèxic, i sintaxi. La reiteració de faltes d'ortografia o gramticals
pot ser penalitzda d'ente 0'2-0'25 per cada falta comesa sobre la nota final. les faltes
reptides (mínim quatre) poden suposar una penalització màxima del 10% de la nota
de la prova realitzada.

L'alumne/a tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professor
establirà oportunament els mecanismes per fer-ho.

L'assignatura és presencial. S'establiren els mecanismes que es considerin oportuns
poer verificar el grau d'assitència desl alumnes. En el cas d'activitats concretes on la
presència de tot l'alumnat sigui necessària, l'abseència injustificada dels alumnes
serà penalitzada amb 0'5 en la nota de l'activitat.

Tal i com estableix el protocol de recuperació de la Facultat de Filosofia i lletres, per
tal de tenir dret a la recuperació els/les alumnes "han d'haver-se presentat a totes les
proves que consten en la guia docent de l'assignatura de l'any en curs". Això vol dir
que si no es fa algun dels exàmens previstos o no es lliuren els gtreballs obligatoris,
no es tindrà dret a la recuperació.

La recuperació consistirà en un examen del global de l'assignatura, i tinrà lloc en la
data establerta per la Facultat.

La nota màxima que es podrà obtenir en el procés de recuperació és un 5
(APROVAT).

En cap cas es podrà plantejar la recuperació com un mecanisme per a millorar la
nota dels/de les alumnes que ja haguessin aprovat l'assignatura en el procés normal
d'avaluació.

Avaluació

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentacions i participació activa a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Proves escrites teòriques 70% 3 0,12 2, 7, 10

Treballs i ressenyes 20% 0 0 1, 2, 4, 6, 10, 11

Bibliografia
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