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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20233 - Història Moderna d'Amèrica / 1
Titulació Grau d'Història - Tercer 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 Picazo Muntaner
a.picazo@uib.es

17:00 18:00 Dilluns 11/02/2019 10/06/2019 009 Ramon Llull

Contextualització

Història Moderna d’Amèrica constitueix és asignatura optativa; es realitzarà al llarg del segon semestre i
tindrà un desenvolupament tèoric però també pràctic. L'alumnat al llarg del curs s'iniciarà en el conèixement
de quatre grans blocs teòrics i pràctics, des del coneixement de les principals cultures i pobles de l’Amèrica
pre colombina, passant pel periode de descobriments, al desenvolupament de la colonització europea al llarg
de tot el continent i acabant amb els inicis de la lluïta per la Independencia.

Requisits

Sense cap requisit especial

Competències

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

amb àmbits geogràfics distints al propi, amb el medi ambient i els recursos materials al seu abast. .
* CE-7: Relacionar, a l'hora d'analitzar un tema, etapa o problema històric, fenòmens de distinta naturalesa .

Genèriques
* CG-2: Comprendre, utilitzar i ser capaç d'explicar el llenguatge propi de la Història, així com l'específic

de cada un dels grans períodes en què es divideix. .

http://www.uib.cat/personal/ABDE1ODE
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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 1. LES ÀREES CULTURALS PRECOLOMBINES

1-Mesoamèrica: olmeques, maies i azteques. 2-Circumcarib i Amazònia. 3-Els Andes. 4-
Amèrica del Nord.

BLOC 2. L'ERA DELS DESCOBRIMENTS
5-L’expansió portuguesa i els viatges de Colón. 6-Els tractats de Castella amb Portugal. 7-Les
conquestes i els cronistes: Nova Espanya i el Perú. 8-La caiguda poblacional d’Amèrica i el dret
indià. 9-Organització social, política, económica i administrativa.

BLOC 3. EL DESENVOLUPAMENT DE LA COLONITZACIÓ
10-Models colonials: anglesos, francesos, holandesos i portuguesos. 11-Pirateria i defenses a
l’Amèrica hispana. 12-Esclavisme i procesos de resistència. 13-La Inquisició

BLOC 4. ERA DE REFORMES
14-Les reformes borbòniques. 15-Estructura colonial i canvis.

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 una 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 així com el recurs de les TIC per tal d'afavorir tant l'autoaprenentatge com el treball
en equip, incidint en totes aquelles pràctiques que puguin consolidar i fomentar el treball personal i la crítica.

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) Desenvolupar destreses per asumir i consolidar el
coneixement sobre Amèrica en l’Edat Moderna

30

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

6

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

6

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

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

Avaluació Grup gran (G) Valorar si l'alumne coneix i sap aplicar correctament els
conceptes propis del temari.

2

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 (4,2 crèdits, 105 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Que l'alumne sigui autònom 75

Estudi i treball
autònom en grup

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

30

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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La mineria

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves orals (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 Es valorarà la capacitat per treballar en grup mitjançant un protocol estructurat i l'equilibri en la participació

de tots els membres del grup

Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 1
Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 1

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (recuperable)
Descripció Mitjançant texts aprofundir en cada un dels temes, emprant eines d'anàlisi adients
Criteris d'avaluació Valoració de la capacitat de treball cooperatiu en grup.

Coneixement teorics i pràctics dels continguts del temes

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 1
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 1

Tutories ECTS

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Seguiment del procés d'aprenentatge dels alumnes
Criteris d'avaluació Seguiment individualitzat del procés d'aprenentatge.

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 1
Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 1

Avaluació

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Valorar si l'alumne coneix i sap aplicar correctament els conceptes propis del temari.
Criteris d'avaluació Assolir els conceptes del temari. -Adequació dels procediments utilitzats en funció de la naturalesa i les

característiques del processos històrics estudiats.

Percentatge de la qualificació final: 35% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 4
Percentatge de la qualificació final: 35% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 4
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Estudi i treball autònom en grup

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Preparació i execució dels treballs pràctics de classe i exàmens amb la finalitat d'assolir les competències

previstes en la matèria
Criteris d'avaluació Adequació dels procediments utilitzats en funció de la naturalesa i les característiques del processos històrics

estudiats

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 1
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 1

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

GUTIÉRREZ, M.: Mito y Ritual en América, Madrid: Alianza, 1988. KLEIN, H.S.: La esclavitud africana
en América Latina y el Caribe, Madrid: Alianza, 1986. BAKEWELL, P.J.: Minería y sociedad en el México
Colonial: Zacatecas, 1546-1700, México: FCE, 1992 LUCENA, M.: La América precolombina, Madrid:
Anaya, 1989. BONILLA, H. (Comp): El sistema colonial en la América española, Barcelona: Crítica, 1991.
NAVARRO GARCÍA, L.: Las reformas bobónicas en América, Sevilla: Universidad, 1995. PIQUERAS,
Ricardo: La Conquista de América: antología del pensamiento de Indias, Barcelona: Península, 2001.

Bibliografia complementària

BETHELL, Leslie (ed): Historia de la América Latina, Barcelona: Crítica, 1997. CHOCANO MENA, M.: La
América colonial, 1492-1763: cultura y vida cotidiana, Madrid: Síntesis, 2000. PÉREZ HERRERO, Pedro:
La América Colonial, 1492-1765, Barcelona: Síntesis, 2002

Altres recursos

Pàgines webs: Biblioteca Digital Mundial: http://www.wdl.org/es/search/gallery?ql=spa&tc=972. Blogs:
Htttp://1492america.blogspot.com


