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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Es pressuposen coneixements bàsics de la història general d'Europa a l'època moderna

Objectius

Revoltes i revolucions a l'Europa Moderna és una assignatura de segon cicle que pretén apropar-se de
manera específica a la conflictivitat social i política de l'Europa Moderna, i apofundir en el mateix concepte de
"revolució". Però l'anàlisi de les situacions d'excepcionalitat és presa, alhora, com un mirador privilegiat dels
conflictes i tensions que impregnen de manera constant el conjunt de la dinàmica social, i que són a la base
del desenvolupament històric. Les revoltes i revolucions enregistrades des dels inicis de l'època moderna fins
a la crisi de l'antic règim esdevenen així un referent de primer ordre de la història comparada.

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.
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.

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.

Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la
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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.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
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.
Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

1. Precisions conceptuals. La idea de revolució.

2. : religió, cultura i conflictivitat als inicis de l'Època Moderna (segle XVI).El retorn de l'Anticrist

3. Revolucions i resistències davant l'absolutisme (segles XVI-XVII).

4. Revoltes i protestes populars (segles XVII-XVIII).

5. Revoltes i revolució al tombant del segle XVIII.

Metodologia

- Assistència a classes teòriques dirigides pel professor

- Assistència a les tutories dirigides pel professor

- Lectura comprensiva de textos històrics i historiogràfics

- Participació en les sessions de seminari

- Realització de comentaris analítics

- Preparació de presentacions orals

- Estudi personal

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 48 1,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Tutoria 15 0,6 4, 7

Tipus: Autònomes

Activitat autònoma de l'alumne 75 3 2, 5, 8, 9, 10

Avaluació

Els i les alumnes hauran de lliurar en les dates que s'assenyalin a l'inici del curs:
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- Un treball escrit de final de curs i una presentació oral sobre el tema escollit (30% de la nota final)

- Comentaris escrits de diferents articles historiogràfics (70% de la nota final)

- Les activitats d'avaluació es programaran al llarg del curs acadèmic. Les dates de realització de les proves a
l'aula i de lliurament de treballs i recensions seran comunicades a l'alumnat amb antelació suficient. El
professor establirà un horari específic de tutories per procedir al comentari de les activitats d'avaluació
realitzades.

L'alumne que no realitzi les activitats d'avaluació obligatòria per valor superior al 60% de la nota final no podrà
presentar-se a la recuperació.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que es pugui instituir. En el cas que es pordueixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

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 reavaluació és de 5,0 (Aprovat).

En el moment de ralització/lliurament de cada activitat avaluativa, el professor informarà (Moodle, SIA) del
porcediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicics a través de Moodle, Teams, et. I el professor
vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Avaluació oral i escrita dels exercicis, treballs, comentaris, ressenyes i
assistència a classe

100% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10
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