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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20212 - Història Medieval Universal de la Baixa Edat Mitjana / 1
Titulació Grau d'Història - Segon curs
Crèdits 6
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 / Edifici

Antoni Mas Forners
antoni.mas@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura " Història de la baixa Edat Mitjana Universal "constitueix una assignatura obligatòria de
especialització de segon curs; es realitzarà al llarg del segon semestre i tindrà un desenvolupament tèoric però
també pràctic . L'alumnat al llarg del curs s'iniciarà en l’ estudi dels regnes entre els segles XIII i fins del segle
XV, la seva evolució interna així com les interrelacions entre els cristians i entre els cristians i els musulmans.

Requisits

No hi ha cap requisita esmentar.

Competències

Específiques
* 1. CE-5 Analitzar la situació de les societats humanes en els diversos períodes històrics, les seves relacions

amb àmbits geogràfics diferents del propi, amb el medi ambient i els recursos materials al seu abast. .

Genèriques
* G3: Una correcta comunicació oral i escrita .

http://www.uib.cat/personal/ABTIxNjgw


Guia docent

Any acadèmic 2018-19
Assignatura 20212 - Història Medieval Universal

de la Baixa Edat Mitjana
Grup Grup 1

2 / 5

Data de publicació: 11/09/2018
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2018 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1010:26 de 12/12/2018

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

Continguts temàtics
bloc a. Introducció

1. El concepte de la baixa Edat Mitjana, fonts i bibliografia

bloc b. Inicis i desenvolupament de la cris
1. La crisi europea: orígens, naturalesa, factors perturbadors

2. Societat i conflictivitat

bloc c. . Les repercussions de la crisi (1337-1453)
1. La guerra dels Cent Anys 2. El Cisma d’ Occident i la crisi religiosa

bloc d. Fragmentaments i reconstruccions
1. L’Imperi germànic i la resta de l’ Europa central i nòrdica 2. La fragmentació política italiana

bloc e. La formació de les grans monarquies (1453-1517)
1. França i Anglaterra després de la guerra dels Cent Anys 2. De les guerres civils a l’ Espanya
dels Reis Catòlics 3. La resta d’entitats europees

bloc f. Aspectes econòmics i socials de la baixa Edat Mitjana
1. L’ economía i la societat de la Baixa Edat Mitjana 2. Govern, administración i cultura

Metodologia docent

S'exposarà el contingut teòric a través de classes presencials, introduint-se referències bibliogràfiques que
permetran a l'alumnat adquirir les competències fixades. De manera també coordinada amb les classes
teòriques es realitzaran un seguit de classes pràctiques i seminaris tutelats, amb l'objectiu d'una millor
concreció dels coneixements explicats. Tant a les classes teòriques com a les pràctiques s'empraran diverses
estratègies didàctiques, incidint en totes aquelles pràctiques que puguin consolidar i fomentar el treball
personal i la crítica.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Sense assignar Grup gran (G) Introduir l'alumne en els coneixements i evolució d’Europa a
la baixa Edat Mitjana .

35

Seminaris i tallers Comentari de texts
i mapes

Grup mitjà (M) A partir de la presentació de texts i material audiovisual
apropar-se de forma didàctica a un tema específic del temari.

7

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

Classes pràctiques Sense assignar Grup mitjà (M) Mitjançant texts aprofundir en cada un dels temes, emprant
eines d'anàlisi adients

14

Tutories ECTS Sense assignar Grup petit (P) Seguiment del procés d'aprenentatge dels alumnes 1

Avaluació avaluació Grup gran (G) Determinar les competències assumides per l'alumnat 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 Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Sense assignar Preparació i execució dels treballs pràctics de classe i exàmens amb la
finalitat d'assolir les competències previstes en la matèria

90

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

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Comentari de texts i mapes

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció A partir de la presentació de texts i material audiovisual apropar-se de forma didàctica a un tema específic del

temari.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Sense assignar

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Mitjançant texts aprofundir en cada un dels temes, emprant eines d'anàlisi adients
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Sense assignar

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Seguiment del procés d'aprenentatge dels alumnes
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

avaluació

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Determinar les competències assumides per l'alumnat
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 60% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Bibliografia básica ALVAREZ PALENZUELA. V. (coord.): Historia Universal de la Edad Media. Barcelona,
Ed. Ariel, 2002. BLOCKMANS, W.; HOPPENBROUWERS, P.: Introduction to Medieval Europe. 300-1550.
Londres, Routledge, 2007. BOIS, G.: La gran depresión medieval: siglos XIV-XV. El precedente de una crisis
sistemática. Madrid, Universidad de Valencia, 2003. CLARAMUNT, S.; PORTELA, E.; GONZÁLEZ, M.;
MITRE, E.: Historia de la Edad Media. Barcelona, Ed.Ariel Historia, 1999. DYER, C.: Niveles de vida en
la Baja Edad Media. C. 1200-1520. Barcelona, Crítica, 1991. GARCIA DE CORTÁZAR, J.A. y VALDEON
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BARUQUE, J.: Gran Historia Universal. Vol. V: Principios de la Edad Media.Madrid, Ed. Nájera, 1987.
FOSSIER, R. (dir.): La Edad Media. Vol. 2: El despertar de Europa, 950-1250 -- Vol. 3: El tiempo de crisis,
1250-1520. Barcelona, Ed. Crítica, 1988. MITRE FERNÁNDEZ, E.: Historia de la Edad Media en Occidente.
Madrid, Ed. Cátedra, 1995. (1ª ed. 1983). MITRE FERNÁNDEZ, E. (Coord.): Historia del Cristianismo. II.
El mundo medieval. Granada, Trotta, 2004. TOUCHARD, J.: Historia de las Ideas Políticas. Vol. I. Barcelona,
Círculo de Lectores, 1990, pp. 201-315 VALDEÓN, J; ALVIRA, M.; SÁNCHEZ, R.; LADERO, M.A.;
ÁLVAREZ, V.A.; CLARAMUNT, S.: Manual de Historia Universal. Edad Media. Vol. 4. Col. Historia 16.
Madrid, Historia 16, 1996.

Bibliografia complementària

ECHEVARRÍA ARSUAGA, A.; RODRÍGUEZ, J.M.: Atlas histórico de la Edad Media.Madrid, Ed. Acento,
2003. KINDER, H. Y HILGEMANN, W.: Atlas histórico mundial. Tomo I: De los orígenes a la revolución
francesa. Madrid, Ed. Istmo, 1970. (Continuas reediciones). MACKAY, A.; DITCHBURN, D. (DIRS.): Atlas
de Europa medieval. Madrid, Ed. Cátedra, 1999.

Altres recursos

Pàgineswebs: -www.rah.es La Real Academia de la Historia ofereix fons bibliográfics i documentals de gran
relevancia per a la Historia medieval -www.bn.es La Biblioteca Nacional conta amb un catálogo bibliográfic
complet sobre bibliografía general i especialitzada de l’ Edat Mitjana. -www.medievalismo.org Aquest Portal
Web ofereix una gran variedat d’informació sobre conferèncias, congressos, etc. D’ Historia Medieval
Universal i de España. - http://revistas.csic.es/index.html Portal de revistes científiques del CSIC on trobar
material a text complet de revistes d’ història


