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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20228 - Tendències Historiogràfiques en l'Edat Contemporània (Teories, Fonts
i Mèt)

Crèdits 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 2S
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

Antoni Marimon Riutort
antoni.marimon@uib.es

12:00h 14:00h Dimarts 24/09/2012 15/02/2013 AC06

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Història Obligatòria Quart curs Grau

Contextualització

La ciència històrica s'ha anat consolidant en els segles XIX i XX i els historiadors professionals han donat
resposta a les diferents necessitats històriques. És important conèixer les teories, les fonst i els mètodes dels
corrents historigràfics més importants però també les eines proecedimentals que utilitzen així com el sempre
complicat diàleg entre història, societat i institucions.

Requisits

No s'exigeixen coneixements previs

Recomanables
Haver cursat els tres primers cursos del grau

Competències

Amb aquesta assignatura es volen aconseguir les competències que s'indiquen a continuació.
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Específiques
1. Llegir i interpretar documents de tota mena.
2. Conèixer els diferents corrents historiogràfics i la bibliografia essencial.
3. Dominar les tècniques bàsiques per a la realització de treballs d'iniciació a la recerca..

Genèriques
1. Distingir, entendre i explicar els grans períodes històrics.
2. Comprendre, utilitzar i esser capaç d'explicar el llenguatge propi de la història.
3. Esser capç d'accedit de manera autònoma a les noves aportacions de la diciplina històrica..

Continguts

A partir de les competències abans esmentades a continuació es desenvolupen els blocs i temes que seran
treballats per l'alumnat

Continguts temàtics
Bloc I. Evolució de la historiografia contemporània

Tema 1. L'auge del positivsme i de l'historicisme
tema 2. Els corrents idealistes
tema 3. El materialisme històric
tema 4. L'escola francesa dels Annals
tema 5. La historiografia marxista britànica
tema 6. L'evolució de la historiografia nord-americana
tema 7. La nova història social alemanya i els seus crítics
tema 8. La microhistòria italiana
tema 9. La nova història francesa
tema 10. La història cultural
tema 11. La història oral i la història del present
tema 12. La integració del gènere en la història
tema 13. La història en els inicis del segle XXI

Bloc II. El mètode històric. espai i temps en la contemporaneïtat

Bloc III. Fonts per a la història contemporània

Bloc IV. Iniciació a la recerca històrica

Metodologia docent

En aquest apartat es presenten les activitats de treball presencial i no presencial previstes per a l'assignatura
amb la finalitat de poder desenvolupari avaluar les competències esmentades a l'apartat 3 de la Guia Docent
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Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Mitjançant el mètode expositiu,el professor establrà els fonaments teòrics
de l'assignatura.

Classes pràctiques Comentari de
textos

Grup mitjà (M) Comentari de textos ja siguin documents històrics o textos historiogràfics,
així com exposició del treball bibliogràfic o d'iniciació a la recerca.

Tutories ECTS Seguiment
individualitzat

Grup mitjà (M) Seguiment individualitzat del procés d'aprenentatge de l'alumnat així com
resolució de problemes.

Avaluació prova escrita Grup gran (G) Seguint el procés d'aprenentatge és necessari conèixer i entendre els
corrents historiogràfics i les fonts per a la història contemporània.

Altres Visita a arxius,
biblioteques o
hemeroteques

Grup gran (G) Visitar arxius amb presència de documentació relativa a la història
contemporània, amb una especial importància pel que fa

a la presència de premsa històrica.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

preparació de temes Preparació i estudi del temari, tant dels continguts teòrics com dels pràctics, amb la
finalitat d'aconseguir les competències previstes.

Estudi i treball
autònom individual

treball pràctic Elaboració d'un treball pràctic de caràcter bibliogràfic o d'iniciació a la recerca relacionat
amb les tendències historiogràfiques, els mètodes, o les fonts, en un sentit ampli.

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

El volum del treball estarà en funció dels objectius proposats d'una manera realista.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 45 1.8 30
Classes teòriques Classes magistrals 17 0.68 11.33
Classes pràctiques Comentari de textos 17 0.68 11.33
Tutories ECTS Seguiment individualitzat 3 0.12 2

Total 150 6 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %
Avaluació prova escrita 2 0.08 1.33
Altres Visita a arxius, biblioteques o

hemeroteques
6 0.24 4

Activitats de treball no presencial 105 4.2 70
Estudi i treball autònom individual preparació de temes 50 2 33.33
Estudi i treball autònom individual treball pràctic 55 2.2 36.67

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

El procediment d'avaluació d'aquesta assignatura està vinculat a la metodologia explicada a l'apartat
pertinent.

Es farà una avaluació escrita final.

Es valoraran els comentaris de text fets a classe

Es valorara un treball bibliogràfic i/o d'iniciació a la recerca fet per l'alumne.

Comentari de textos

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Escales d'actituds (Recuperable)
Descripció Comentari de textos ja siguin documents històrics o textos historiogràfics, així com exposició del treball

bibliogràfic o d'iniciació a la recerca.
Criteris d'avaluació Capacitat d'anàlisi, ús adient del vocabulari i capacitat expositiva.

Percentatge de la qualificació final: 33% per l'itinerari A

prova escrita

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Seguint el procés d'aprenentatge és necessari conèixer i entendre els corrents historiogràfics i les fonts per a

la història contemporània.
Criteris d'avaluació Formulació adient i ordenada dels temes. Capacitat de reflexió i correcció lingüística.

Percentatge de la qualificació final: 34% per l'itinerari A
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treball pràctic

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Elaboració d'un treball pràctic de caràcter bibliogràfic o d'iniciació a la recerca relacionat amb les

tendències historiogràfiques, els mètodes, o les fonts, en un sentit ampli.
Criteris d'avaluació Capacitat de síntesi i d'investigació, així comd'ordenació i coherència.

Percentatge de la qualificació final: 33% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

tot i que el professor donarà més bibliografia durant el curs, a continuació s'ofereix la bibliografia bàsica i
la blibiografia complementària més important.

Bibliografia bàsica

BALDÓ, Marc, Introducció a la història, València, Universitat de València, 1992.
BREISACH, Ernst, Sobre el futuro de la historia. El desafio postmodernista y sus consecuencias,València,
Publicacions de la Universitat de València, 2009.
COLOMINAS, Agustí i OLMOS, Vicent S. (eds.), Les raons del passat. Tendències historiogràfiques
actuals, Catarroja-Barcelona, Afers, 1998.
DOSSE, François, Història. Entre la ciència i el relat, València, Universitat de València.
IGGERS, Georg G., La ciencia histórica en el siglo XX. Las tendencias actuales, Barcelona, Idea Books,
1998.
SIMON I TARRÉS, Antoni, Diccionari d'historiografia catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2003.

Bibliografia complementària

AGIRREAZKUENAGA, J. (ed.),Perspectives on English Local History, Bilbao, UPV-EHU.
AGUIRRE ROJAS, C.A.,Braudel y las ciencias humanas, Barcelona, Monesinos, 1996.
BLOCH, March,Apologia de la història, Barcelona, Empúries, 1984.
BURKE, Peter (ed.), Formas de hacer historia, Madrid, Alianza Editorial, 1993.
CASANOVA, J., La historia social y los historiadores . ¿Cenicienta o princesa?, Barcelona, Crítica, 1991.
DUBY, Georges,La historia continúa, Madrid, Debate, 1992.
FONTANA, Josep,Historia. Analisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica, 1982.
FONTANA, Josep, Introducció a l'estudide la història, Barcelona, Crítica, 1997.
LEVI, G.,Sobre microhistoria, Buenos Aires, Biblos, 1993.
NORA, Pierre, Les lieux de mémoire, París, Gallimard, 1986.
STONE, L., El pasado y el presente, Mèxic, FCE, 1986.
WOLF,E.,Europa y la gente sin historia, Mèxic, FCE, 1987.

Altres recursos


