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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20203 - Societats i Cultures en l'Edat Mitjana
Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Ricard Urgell Hernandez
17:00h 18:00h Dilluns 02/03/2015 30/06/2015 Associats.

Cita prèvia

Contextualització

Aquesta assignatura pertany al mòdul d'Història Medieval Universal. El seu objectiu és introduir els alumnes
de primer curs en el món medieval mitjençant l'estudi dels difrents àmbits socials i culturals que es
van succeïnt a l'època medieval en l'àmbit geogràfic del que avui coneixem com a Europa occidental i
mediterrània.

Requisits

L'assignatura té un caràcter introductori i de formació bàsica i, per tant, no té requisits essencials ni
recomanables.

Competències

L'assignatura se centra en l'àmbit geogràfic de la Mediterrània i Europa en general durant l'Edat Mitjana.

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

períodes històrics citats en l’epígraf anterior..
* 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.)..
* CE-10. Analitzar i valorar l’aportació cultural (material i immaterial) de les diverses societats

(espanyoles, europees i extraeuropees) de cada etapa històrica..
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* CE-11. Comprendre les relacions establertes entre les societats que, des d’àmbits geogràfics i culturals
diferents, han compartit un mateix espai temporal..

Genèriques
* CG-1. Distingir, entendre i ser capaç d’explicar els grans períodes cronològics en què es divideix

la història universal (prehistòria, història antiga, història medieval, història moderna i història
contemporània), la raó de ser d’aquesta divisió i la seva cronologia, els trets estructurals que caracteritzen
cada període així com els aspectes de continuïtat i canvi que hi ha entre cada una de les etapes citades,
la immediatament anterior i la immediatament posterior..

* CG-4. Identificar els trets estructurals i definitoris d’un moment o col·lectiu històrics, analitzant i
explicant l’evolució cronològica d’aquests trets..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

L'assignatura significa la primera presa de contacte de l'alumne amb la història medieval en la carrera,
abans d'abordar el seu estudi en àmbits més concrets al llarg dels cursos porteriors. Així, els seus continguts
pretenen introduir els aspectes més importants en un període tan ampli cronològicament com és el medieval.

Continguts temàtics
Tema introductori. Concepte, cronologia i àmbit geogràfic de l'Edat Mitjana. La historiografia
medieval.

Bloc1. Transformacions socials i culturals a Europa entre els segles IV i X. L'Església i el primer monacat.

Bloc 2. La societat feudal

Bloc 3. Església i monacat entre els segles XI i XIII

Bloc 4. Societat i cultura islàmiques.

Bloc 5. Desenvolupament social i cultural a Europa segles XII - XV. Les minories ètniques i socials.

Metodologia docent

- El treball presencial combinarà classes teòriques (grup gran) amb sessions pràctiques, que podran ser, en
funció de cada pràctica en grup gran o en grup mitjà.

- El treball no presencial consistirà en l'estudi individual dels continguts del temari i en l'elaboració dels
treballs que es proposin com a part del curs.

Activitats de treball presencial

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) Servir de base i de guia per a l'adquisició de les competències
pròpies de l'assignatura. L'exposició del professor anirà
acompanyada de material didàctic audiovisual (estructura del
tema, mapes o imatges). Hi podrà seguir un torn de pregntes
en referència al tema explicat o relacionat amb ell.

40

Classes pràctiques Pràctiques en grup
gran

Grup gran (G) La finalitat és complementar els continguts teòrics. Es
comentaran texts històrics, literaris, imatges i cartografia
històrica

10

Classes pràctiques Pràctiques en grup
mitjà

Grup mitjà (M) Amb la mateixa finalitat, es realitzaran pràctiques en grups
mitjans.

7

Pràctiques externes Pràctiques amb
material d'arxiu

Grup mitjà (M) La finalitat és que els alumnes prenguin contacte amb les
fonts documentals de la història, mitjançant la realització
d'anàlisis documentals adaptats al primer any de carrera.

3

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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Comentaris d'articles o de
textos

L'alumne elaborarà els comentaris dels articles, capítols o textos que el
professor indiqui, els quals tractaran sobre els blocss del temari.

45

Estudi i treball
autònom individual

Estudi de la matèria de
l'assignatura

D'acord amb les directrius i el material indicat pel professorat, l'alumne
haurà de dur a terme l'estudi i aprenentatge de la matèria de l'assignatura,
tot entenent que per fer ho ha d'accedir a diferents fons d'informació i els
procediments bàsics de la recerca bibliogràfica i d'aprenentatge propis de
la ciència històrica. També elaborarà o complementarà els treballs pràctics
que indiqui el professor.

45

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

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Servir de base i de guia per a l'adquisició de les competències pròpies de l'assignatura. L'exposició del

professor anirà acompanyada de material didàctic audiovisual (estructura del tema, mapes o imatges). Hi
podrà seguir un torn de pregntes en referència al tema explicat o relacionat amb ell.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50%

Pràctiques en grup gran

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció La finalitat és complementar els continguts teòrics. Es comentaran texts històrics, literaris, imatges i

cartografia històrica
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

Pràctiques en grup mitjà

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Amb la mateixa finalitat, es realitzaran pràctiques en grups mitjans.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

Comentaris d'articles o de textos

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ()
Descripció L'alumne elaborarà els comentaris dels articles, capítols o textos que el professor indiqui, els quals tractaran

sobre els blocss del temari.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: %

Estudi de la matèria de l'assignatura

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció D'acord amb les directrius i el material indicat pel professorat, l'alumne haurà de dur a terme l'estudi

i aprenentatge de la matèria de l'assignatura, tot entenent que per fer ho ha d'accedir a diferents fons
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d'informació i els procediments bàsics de la recerca bibliogràfica i d'aprenentatge propis de la ciència
històrica. També elaborarà o complementarà els treballs pràctics que indiqui el professor.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Álvarez Palenzuela (coord.):Historia Universal de la Edad Media Barcelona, 2005.
Balcells, J.: Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV (1200 - 1344), Barcelona,
2007
Barcelo, Maria i altres: Els nous horitzons culturals a Mallorcaa a final de l'edat mitjana, Palma, 2001.
Bartlett, Robert: La formación de Europa :conquista, civilización y cambio cultural: 950-1350,. València,
2003.
Bonnassie, Pierre: Del esclavismo al feudalismo en Europa occidental, Barcelona, 1993.
Burns, R-I.: Jews in the notarial culture: Latinitate wills in Mediterranean Sapain, 1250 - 1350, 1996.
Claramunt., Salvador.. [et al.]:Historia de la Edad Media, Barcelona,2008.
Collins, R.: La Europa de la Alta Edad Media, Madrid, 2000
Congost, R. i altres: L’organització de l’espai rural a l’Europa mediterrània, Girona, 2003.
Duby, Georges: Europa en la Edad Media, Barcelona,1999.ç
Ferrer, M.T., et al.: Negociar en la Edad Media, Barcelona, 2005.
Fossier, R. (dir.): La Edad Media. Vol. 2: El despertar de Europa, 950-1250 -- Vol. 3: El tiempo de crisis,
1250-1520. Barcelona, 1988.
García de Cortázar: José Angel: Historia de la Edad Media :una síntesis interpretativa, Madrid,1998.
Ladero Quesada: Miguel Ángel Historia Universal.Vol. 2,Edad Media,. Barcelona ,2004.
Lawrence, C.H.: El monacato medieval: formas de vida religiiosa en Europa Occidental durante la Edad
Media, 1999.
Maíz Chacón, Jorge: Los judíios de Baleares en la Baja Edad Media, 2000.
Marín, R.: Sociedad, política y protesta en la España musulmana, Madrid, 2006.
Pérez, J.: los judíos en España, Madrid, 2005.
Pirenne, H: Historia económica y social de la Edad Media, México, 1933.
Postam, M:ENSAYOS SOBRE AGRICULTURA Y PROBLEMAS GENERALES DE LA ECONOMÍA
MEDIEVAL

Ruiz Gómez, Francisco: Introducción a la historia medieval: epistemología, metodología y síntesis, 1998.
Sociedad, culturas e ideologías en la España bajomedieval: sesiones de trabajo, Seminario de Historia
Medieval, 2000

Bibliografia complementària

Mayol, A.: La festa a l'època medieval: Pollença 1350 - 1450, Palma 2008.
Ortega, A.: El trabajo femenino en Mallorca... en la primera mitad del siglo XV, Palma, 2004.

Altres recursos
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Es poden visitar algunes pàgines com les la Real Academia de la Historia (www.rah.es); la Biblioteca
Nacional (www.bn.es) o el portal d'arxius espanyols (www.mecd.es)


