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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20217 - Història de l'Alta Edat Mitjana d'Espanya
Crèdits 4 presencials (100 hores) 2 no presencials (50 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Ricard Urgell Hernandez No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Història Obligatòria Tercer curs Grau

Contextualització

L’assignatura s’inscriu en el mòdul d’Història Medieval. Amb un caire de formació bàsica, l’objectiu és
introduir els alumnes en la dinàmica dels fets històrics i canvis socials que es produeixen a la Península
Ibèrica entre la fi de l’Imperi Romà occidental i el segle XII. Aquest espai cronològic abasta temes com les
invasions germàniques i la monarquia visigòtica, la invasió musulmana i les diferents etapes polítiques a Al-
Andalus, la formació dels regnes i comtats al nord peninsular i el seu avanç a costa del territori musulmà.

Els aspectes a destacar en tot el període són: el paper de l’Església i del monacat, els models de repoblament
i desenvolupament del feudalisme o les minories ètniques i religioses a la part cristiana i musulmana.

Requisits

Recomanables
Es recomana haver cursat i aprovat l'assignatira d'Història Universal de l'Alta Edat Mitjana de segon curs.

Competències
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Específiques
1. CE-2. Conèixer els diferents corrents historiogràfics i la bibliografia essencial amb relació a cada un

dels períodes històrics citats en l’epígraf anterior..
2. CE-3. Dominar les tècniques bàsiques per elaborar treballs d’iniciació a la recerca, adequats al nivell de

grau, de cada període històric..
3. CE-6. Emprar el criteri de multicausalitat per entendre, analitzar i explicar els fenòmens històrics i els

comportaments de les societats..
4. CE-7. Relacionar, a l’hora d’analitzar un tema, una etapa o un problema històrics, fenòmens de diferent

naturalesa (polítics, econòmics, socials, culturals, religiosos, etc.)..
5. CE-11. Comprendre les relacions establertes entre les societats que, des d’àmbits geogràfics i culturals

diferents, han compartit un mateix espai temporal..

Genèriques
1. CG-4. Identificar els trets estructurals i definitoris d’un moment o col·lectiu històrics, analitzant i

explicant l’evolució cronològica d’aquests trets..
2. CG-5. Ser capaç d’accedir de manera autònoma a noves aportacions en la disciplina històrica (nous

corrents historiogràfics, noves metodologies, nova bibliografia…) valorant-les com a fruit d’un
enriquidor debat científic i de la necessitat de considerar el procés de formació i d’aprenentatge com
una cosa pròpia de tota la vida..

Continguts

Continguts temàtics
0. Tema introductori

L’Alta Edat Mitjana als territoris de l’antiga Hispania.

1er. bloc
La Península ibèrica entre els segles V i VIII. De les invasions i assentament dels pobles
germànics (sueus, vàndals i visigots) a la dissolució de la monarquia visigòtica i la invasió
musulmana.

2on. bloc
Al-Andalus entre els segles VIII i XII. La formació d’un estat islàmic a la Península ibèrica: de
l’emirat omeia dependent al califat independent. El final del califat i la formació dels regnes
de taifes. Les invasions dels almoràvits i els almohades.

3er. bloc
La formació de les entitats cristianes al nord peninsular entre els segles VIII i X. La primera
expansió fins a la vall del Duero. La Marca hispànica i l l’aparició dels comtats catalans.

4rt. bloc
Els regnes cristians entre els segles XI i XII. Els regnes de Castella i Lleó i l’avanç fins al Tajo
(Toledo). Alfons el Batallador i la seva política Aragó. La unió amb el comtat de Barcelona
i el naixement de la Corona d’Aragó.

5è. bloc
L’Església i el monacat a la Península ibèrica a l’Alta Edat Mitjana. El paper del Camí de Sant
Jaume a partir del segle X.

6è. bloc
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El feudalisme a la Península ibèrica fins al segle XII i les seves modalitats. Els models de
repoblació de les terres ocupades als musulmans.

Metodologia docent

L'exposició dels temes de cada un dels blocs per part del professor (grup gran) donarà lloc a la introducció
d'elements pràctics per treballar tant en el grup gran o en grups de treball.

Els dos blocs temàtics considerats transversals, el 5 i el 6, es desenvoluparan de manera paral·lela a la resta.

Una part del treball del curs consistirà en el comentari d'articles publicats i de textos històrics sobre la matèria

Es fomentarà la recerca i utilització dels recursos electrònics disponibles a la xarxa com a eina, juntament
amb la bibliografia, per a l'elaboració dels treballs pràctics.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Desenvolupament
dels blocs temàtics

Grup gran (G) Exposició dels continguts temàtics, amb el suport dels recursos didàctics
que corresponguin.

Classes pràctiques Introducció al
comentari de
text i a l'anàlisi
documental

Grup gran (G) Dotar l'alumne de les eines necessàries per comentar un text i per analitzar
un document original. També, per treballar amb cartografia.

Tutories ECTS Tutories Grup petit (P) Fer un seguiment personalitzat de l'aprenentatge i facilitar als alumnes
l'aclariment d'aquells dubtes o qüestions que es puguin plantejar durant el
curs.

Avaluació Prova objectiva
sobre el temari

Grup gran (G) Demostrar els coneixements assolits per l'alumne sobre el temari de
l'assignatura al llarg del semestre.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi del temari i
aplicació de les fonts
analitzades

Fixació dels coneixements adquirits a classe, complementats amb les dades obtingudes
de les fonts analitzades.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Comentari de
publicacions

Aprendre a comentar i resumir publicacions sobre la matèria mitjançan la lectura
d'articles o capítols de llibre i la relació d'aquests amb altres publicacions, utilitzant
les eines disponibles, tant manuals coms electròniques, per a la recerca de fonts
bibliogràfiques o documentals.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Comentaris de text Analitzar i resumir el contingut de textos i documents històrics mitjançant la localització
d'elements clau com la data, l'autor i l'argument o fet documentat.



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2012-13
Assignatura 20217 - Història de l'Alta Edat

Mitjana d'Espanya
Grup Grup 1, 1S
Guia docent B
Idioma Català

4 / 6

Data de publicació: 03/09/2012
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 100 4 66.67
Classes teòriques Desenvolupament dels blocs temàtics 60 2.4 40
Classes pràctiques Introducció al comentari de text i a

l'anàlisi documental
33 1.32 22

Tutories ECTS Tutories 3 0.12 2
Avaluació Prova objectiva sobre el temari 4 0.16 2.67

Activitats de treball no presencial 50 2 33.33
Estudi i treball autònom individual Estudi del temari i aplicació de les fonts

analitzades
10 0.4 6.67

Estudi i treball autònom individual o en grup Comentari de publicacions 20 0.8 13.33
Estudi i treball autònom individual o en grup Comentaris de text 20 0.8 13.33

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Introducció al comentari de text i a l'anàlisi documental

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció Dotar l'alumne de les eines necessàries per comentar un text i per analitzar un document original. També,

per treballar amb cartografia.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A
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Prova objectiva sobre el temari

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Demostrar els coneixements assolits per l'alumne sobre el temari de l'assignatura al llarg del semestre.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Comentari de publicacions

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Aprendre a comentar i resumir publicacions sobre la matèria mitjançan la lectura d'articles o capítols de

llibre i la relació d'aquests amb altres publicacions, utilitzant les eines disponibles, tant manuals coms
electròniques, per a la recerca de fonts bibliogràfiques o documentals.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Comentaris de text

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Analitzar i resumir el contingut de textos i documents històrics mitjançant la localització d'elements clau

com la data, l'autor i l'argument o fet documentat.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Álvarez, V.A. (cord.): Historia de España de la Edad, Barcelona, 2007
Álvarez, I.: Monarquía feudal y organización territorial. Alfoces y merindades en Castilla (siglos X – XIV),
Madrid, 1993
Bonnassie, P i altres: Las Españas medievales, Barcelona, 2008
Collins, R.: La Europa de la Alta Edad Media (300 – 1000), Madrid, 2000
Freedman, P.H.: Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya medieval, Vic, 1993
Congost, R. i altres: L’organització de l’espai rural a l’Europa mediterrània, Girona, 2003
Ladero,, M. A.: La formación medieval de España. Territorios, regiones, reinos, Madrid, 2004
Marín, R.: Sociedad, política y protesta en la España musulmana, Madrid, 2006
Pérez, J.: los judíos en España, Madrid, 2005

Bibliografia complementària

S'especificarà al final de cada bloc temàtic

Altres recursos

-www.rah.es La Real Academia de la Historia, per a fonts bibliográfics i documentals
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-www.bn.es La Biblioteca Nacional
- http://revistas.csic.es/index.html. Es tracta d'un portal de revistes científiques del CSIC on trobar material
a text complet
en format PDF.


