
Pla d’estudis conduent al títol de Llicenciat en Història 
Any d’inici: 1997 (BOE, 303 de 19 de decembre de 1997) 
HIS2 
 
 
 
PRIMER CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
1426 
 

Prehistòria I 8 4 Estudi de la humanitat en la fase prehistòrica fins a l'aparició de la metal·lúrgia, amb una atenció especial a 
la península Ibèrica. 

1427 Història Antiga Universal 8 4 Estudi del passat humà en els diversos aspectes durant l'edat antiga. 
1428 Història Medieval Universal 8 4 Estudi del passat humà en els diversos aspectes durant l'edat mitjana. 
1429 Història Moderna Universal 8 4 Estudi del passat humà en els diversos aspectes durant l'edat moderna. 
 
 
 
SEGON CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
1760 Prehistòria II 6 3 Estudi de la humanitat prehistòrica des de l'aparició de la metal·lúrgia, fins el final de la prehistòria, amb una 

atenció especial a la península Ibèrica. 
1761 Història Antiga d'Espanya 6 3 Estudi del passat humà en els diversos aspectes durant l'edat antiga d'Espanya. 
1762 Història Medieval d'Espanya 6 3 Estudi del passat humà en els diversos aspectes durant l'edat mitjana d'Espanya. 
1763 Història Contemporània 

Universal      
8 4 Estudi del passat humà en els diversos aspectes durant l'edat contemporània. 

     
Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
1764 Prehistòria de les Balears 4,5 1,5 Introducció a l'estudi del poblament prehistòric de les illes Balears. 
 
 
 
TERCER CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
1765 Història Moderna d'Espanya 6 3 Estudi del passat humà en els diversos aspectes durant l'edat moderna d'Espanya. 
1766 Història Contemporània 

d'Espanya 
6 3 Estudi del passat humà en els diversos aspectes durant l'edat contemporània d'Espanya. 

     
Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
1767 Història de les Balears a l'Edat 

Antiga 
4,5 1,5 Estudi de les illes Balears a l'edat antiga des de l'inici del procés colonitzador fins a la fi de l'imperi Romà. 

1768 Història de les Balears a l'Edat 
Mitjana 

4,5 1,5 Estudi de les illes Balears a l'època medieval des de la fi de l'imperi Romà fins a finals de l’edat mitjana, 
atenent els aspectes polítics, socials, econòmics i culturals. 

1769 Història de les Balears a l'Edat 
Moderna 

4,5 1,5 Estudi del passat humà en els diversos aspectes a les illes Balears durant l'edat moderna. 

1770 Història de les Balears a l'Edat 
Contemporània 

4,5 1,5 Estudi del procés històric de les illes Balears des de la crisi de l'antic règim fins a l'actualitat. 

 
 
 
QUART  CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
1771 Arqueologia 6 3 Estudi general de l'arqueologia com a mètode del coneixement històric en els diversos aspectes, amb 

especial referència a l'arqueologia a Espanya. 
1772 Mètodes i Tècniques de la 

Investigació Històrica 
6 3 Examen dels principals mètodes i tècniques per arribar al coneixement del passat, segons el període de què 

es tracti. 
1773 Paleografia i Diplomàt. 

Epigrafia i Numismàtica 
6 3 Estudi, interpretació i valoració de les fonts històriques escrites. 

1774 Tendències Historiogràfiques 
Actuals 

6 3 Estudi de la recent evolució historiogràfica en les darreres dècades. 

 
 
 
CINQUÈ CURS  
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 

1775 L'Estat Espanyol des de 1939 
fins a l'Actualitat 

4 2 Evolució de la història espanyola, en els diversos aspectes, des de la Segona Guerra Mundial. 

1776 El Món Actual des de 1945 6 3 Evolució de la història mundial en els diversos aspectes, des de la Segona Guerra Mundial. 
1777 Història Moderna d'Amèrica 4 2 Examen de l'evolució històrica d'aquest continent en els diversos aspectes, amb especial relació amb la 

història espanyola (edat moderna). 
1778 Història Contemporània 

d'Amèrica 
4 2 Examen de l'evolució històrica d'aquest continent en els diversos aspectes, amb especial relació amb la 

història espanyola (edat contemporània). 
 



 
 

OPTATIVES PRIMER CICLE 
Codi Assignatures optatives T P Descripció del contingut 
0798 Història de les Idees Polítiques 4 2 Anàlisi dels principals corrents del pensament polític, en la seva evolució històrica i en el context del 

desenvolupament social general. 
0887 Llatí 6 3 Estudi de la llengua i la literatura llatines. 
0967 Grec 6 3 Estudi de la llengua i la literatura gregues. 
1078  Història de l'Art Antic 8 4 Estudi general de la història de l'art des dels orígens històrics fins al final de l'imperi Romà. 
1079 Geografia Física d'Espanya 4,5 1,5 Estudis generals dels elements i dels paisatges físics i territorials d'Espanya, ateses les bases geogràfiques de 

la seva estructura regional. 
1080 Geografia Humana d'Espanya 4,5 1,5 Estudis generals dels elements i dels paisatges humans i territorials d'Espanya, ateses les bases geogràfiques 

de la seva estructura regional. 
1081 Antropologia I 4 2 Estudi filosòfic, social i cultural de l'home i les seves creacions culturals. 
1083 Història de l'Art Medieval 8 4 Estudi general de la història de l'art en els diferents aspectes des de la caiguda de l'imperi Romà fins als 

inicis del Renaixement italià. 
1683 Geografia de les Illes Balears 4,5 1,5 Definició  dels límits teòrics i potencials de creixement, tant al nivell de l'arxipèlag com fent referència a les 

diferències entre les Illes. 
1779 Creixement, Crisi i 

Diferenciació de l'Espai 
Europeu, s. XV-XVIII 

4,5 1,5 Estudi de les estructures i els processos econòmics i socials d'Europa durant l'edat mitjana. 

1780 Expansió i Creixement 
Econòmic de l'Europa 
Contemporània 

4,5 1,5 Expansió i creixement econòmic de l'Europa contemporània des de la revolució industrial fins al tractat de 
Maastrich. 

1781 Història de la Població a l'Època 
Contemporània, 1750-1950 

6 3 Estudi del procés de modernització demogràfica d'Europa, les seves conseqüències en la societat europea i 
les seves repercussions en el context de la població mundial. 

1782 Història de les Institucions 
Medievals 

4,5 1,5 Evolució de les estructures polítiques, administratives, socials, econòmiques i de les formes de govern de 
l'edat mitjana. 

1783 Història de les Religions en 
l'Antiguitat 

6 3 Estudi de les religions de l'Orient antic i del món clàssic. 

1784 Etnoarqueologia 6 3 Interpretació i correlació dels restes arqueològics amb activitats i comportaments de comunitats actuals. 
 
OPTATIVES SEGON CICLE 
Codi Assignatures optatives  T P Descripció del contingut 
0800 Sociologia General 4 2 Nocions bàsiques de sociologia: anàlisi  dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana 

i els seus processos. 
0846 Tècniques Documentals 

Aplicades a la Investigació 
3 3 Tècniques estadístiques, analítiques i descriptives de la investigació. La investigació en documentació. 

1097 Història del Cinema i d'altres 
Mitjans Audiovisuals 

8 4 Estudi general de la història del cinema, de la fotografia i  dels moderns mitjans de producció d'imatges 
artístiques. 

1098 Història de l'Art Contemporani 8 4 Estudi general de la història de l'art, en els diferents aspectes durant els segles XIX i XX. 
1099 Història de l'Art a l'Edat 

Moderna 
8 4 Estudi general de la història de l'art, en els diversos aspectes, des dels inicis del Renaixement fins a finals del 

segle XVIII. 
1757 Història del segle XVIII 4,5 1,5 Estudi del passat humà en tots els aspectes durant el set-cents. 
1758 Moviments Socials i Culturals 

Contemporanis 
6 3 Estudi de l'evolució de moviments socials i culturals de finals del segle XVIII fins a l'actualitat. 

1759 Història Econòmica de l'Europa 
Preindustrial 

4,5 1,5 Estudi de les estructures econòmiques i els processos de transició de l'Europa preindustrial amb una atenció 
especial als models nacionals determinants en la formació del capitalisme. 

1785 Arqueologia Prehistòrica de les 
Illes 

6 3 Estudi arqueològic de les cultures prehistòriques i protohistòriques de les illes de la Mediterrània central i 
occidental amb una atenció especial a les Balears. 

1786 Societat i Administració en el 
Món Antic 

6 3 Estudi de les estructures socials i administratives de l'Orient antic i del món clàssic. 

1787 Història de la Corona d'Aragó 
en l'Edat Mitjana 

4,5 1,5 Evolució des de 1137 dels diferents territoris de la federació catalanoaragonesa en els aspectes polítics, 
socials, econòmics i culturals, fins als Reis Catòlics. 

1788 Història de la Cultura Europea 
en la Baixa Edat Mitjana 

4,5 1,5 Estudi dels diferents tipus d'expressió artística, literària i de cultura popular, i dels canvis produïts en les 
mentalitats i el pensament, entre la plenitud medieval i el Renaixement. 

1789 Història de la Corona d'Aragó 
en l'Edat Moderna 

4,5 1,5 Estudi del passat humà en els diversos aspectes a la corona d'Aragó durant l'edat moderna. 

1991 Història de la Ciència 4,5  Definició de ciència. El mètode científic. Models de canvi i creixement científic. Relació ciència-societat. 
Anàlisi historicogenètica dels principals paradigmes de la ciència actual. La ciència clàssica. La revolució 
científica. La ciència contemporània. 

2931 Dret Civil de les Illes Balears 3 1,5 Part general. Règim economicomatrimonial. Drets reals. Successions. 
 
Nota: Les assignatures optatives s’oferiran cada curs acadèmic. 
 
 
 

Organització per cursos 
Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure configuració 

 1 48 – 6 6 
1 2 39 6 9 6 
 3 18 24 12 6 

2 4 36 – 18 6 
 5 27 – 27 6 

Total  168 30 72 30 
 
 
 

Règim d'accés al segon cicle: 
Poden cursar el segon cicle d'aquests ensenyaments, a més dels que en cursin el primer cicle, els que estiguin en possessió de les titulacions i dels 
estudis previs de primer cicle i els complements de formació necessaris que s’estableixin, d’acord amb la normativa legal vigent. 
 
 
 



 
 

Mecanismes de convalidació i/o adaptació entre els plans d'estudis de la llicenciatura d'Història (totes aquelles assignatures que en ambdós plans 
tenen el mateix codi es convaliden automàticament): 
Pla 1994    Pla 1997 
1068 Prehistòria I 1426 Prehistòria I 
1069 Història Antiga 1427 Història Antiga Universal 
1070 Història Medieval 1428 Història Medieval Universal 
1071 Història Moderna 1429 Història Moderna Universal 
1072 Història Contemporània 1763 Història Contemporània Universal 
1073 Prehistòria II 1760 Prehistòria II 
1074 Història Antiga d'Espanya 1761 Història Antiga d'Espanya 
1075 Història Medieval d'Espanya 1762 Història Medieval d'Espanya 
1076 Història Moderna d'Espanya 1765 Història Moderna d'Espanya 
1077 Història Contemporània d'Espanya 1766 Història Contemporània d'Espanya 
1084 Arqueologia 1771 Arqueologia 
1085 Història Moderna d'Amèrica 1777 Història Moderna d'Amèrica 
1086 Història Contemporània d'Amèrica 1778 Història Contemporània d'Amèrica 
1087 Mètodes i Tècniques de la Investigació Històrica 1772 Mètodes i Tècniques de la Investigació Històrica 
1089 Tendències Historiogràfiques Actuals 1774 Tendències Historiogràfiques Actuals 
1090 Història de les Balears, Orígens al s. XIII 1768 Història de les Balears a l'Edat Mitjana 
1095 Història de les Balears, des del s. XIII al XVIII 1768 Història de les Balears a l'Edat Mitjana 
1092 El Món Actual des de 1945 1776 El Món Actual des de 1945 
1093 Economies Preindustrials 1759 Història de l'Europa Preindustrial 
0858 Història Social i Mentalitats 1758 Moviments Socials i Culturals Contemporanis 
1088 Paleografia i Diplomàtica, Epigrafia i Numismàtica 1773 Paleografia i Diplomàtica, Epigrafia i Numismàtica 
0665 Història de la Ciència 1991 Història de la Ciència 
1091 L’Estat Espanyol des de 1939 fin a l’Actualitat 1775 L’Estat Espanyol des de 1939 fin a l’Actualitat 
1096 Història Contemporània de les Balears 1770 Història de les Balears a l’Edat Contemporània 
1082 Geografia de les Illes Balears 1683 Geografia de les Illes Balears 
0878 Dret Civil de les Illes Balears 2931 Dret Civil de les Illes Balears 
 
 
Especificacions del pla d’estudis de Llicenciat en Història: 
Els estudis realitzats en l’àmbit de convenis nacionals i internacionals subscrits per la Universitat es podran convalidar per crèdits de lliure configuració fins 
a un màxim de 30. Els crèdits atorgats en cada cas s’ajustaran als criteris que la Universitat determini. 


