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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10306 - Patrimoni Documental i Institucions Econòmiques Medieval
Crèdits 1,2 de presencials (30 hores) 3,8 de no presencials (95 hores) 5 de totals (125

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

Pablo Cateura Bennàsser
pau.cateura@uib.es

12:00 13:00 Dilluns 08/02/2016 30/05/2016 AC03

Contextualització

El contingut del Curs abasta dues dimensions relacionades, l' estructura i desenvolupament fiscals del regne
de Mallorca en la baixa Edat Mitjana (segles XIII-XV) i l' evolució del crèdit públic i privat en la mateixa
època esmentada, fent referència especialment al deute públic (censals i violaris) i a les formes de crèdit privat
(carregament de cens, compravenda de cens, comandes, prèstecs, vendes anticipades de collites), tot plegat
ens proporciona una imatge del mon real en el que desenvoluparen persones i institucions a l' Edat Mitjana.

Requisits

.

Essencials
Coneixements de català medieval, i paleografia

Competències

Específiques
* 1. E1. Coneixements del patrimoni documental.
* E2. Capacitat de reconèixer les fonts documentals de tipus econòmic.
* E3. Habilitat per a utilitzar i analitzar les fonts documentals..
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Genèriques
* G2. Capacitat d'investigar temes de patrimoni cultural, especialment el documental..
* G3. Habilitat per a generar coneixements..

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

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
tema. 1. Introducció a les institucions econòmiques.
tema. 2. El sistema fiscal
tema. 3. El mercat de crèdit
tema. 4. Institucions econòmiques i patrimoni

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) Proporcionar el marc de coneixement mínim a l'alumne. 19

Classes pràctiques Grup gran (G) Comentari de textos històrics en relació a la fiscalitat
medieval, i el crèdit.

7

Tutories ECTS Grup petit (P) Seguiment i acompanyament dels treballs pràctics
encomanats als alumnes.

2

Avaluació Grup gran (G) Valoració global 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 Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom en grup

Sortides de camp. 15

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Comentari de textos històrics i recensió de llibres especialitzats. 80

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

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Comentari de textos històrics en relació a la fiscalitat medieval, i el crèdit.
Criteris d'avaluació Valorar capacitat analítica

Percentatge de la qualificació final: 15%

Tutories ECTS

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció Seguiment i acompanyament dels treballs pràctics encomanats als alumnes.
Criteris d'avaluació presència activa

Percentatge de la qualificació final: 5%

Avaluació

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Valoració global
Criteris d'avaluació Dominar conceptes del temari i capacitat de relacionar els temes

Percentatge de la qualificació final: 60%



Guia docent

Any acadèmic 2015-16
Assignatura 10306 - Patrimoni Documental i

Institucions Econòmiques Medieval
Grup Grup 1, 2S
Guia docent J
Idioma Català

4 / 4

Data de publicació: 15/06/2015
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 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 1130:10 de 08/07/2016

Estudi i treball autònom en grup

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Sortides de camp.
Criteris d'avaluació presència activa

Percentatge de la qualificació final: 10%

Estudi i treball autònom individual o en grup

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Comentari de textos històrics i recensió de llibres especialitzats.
Criteris d'avaluació capacitat de síntesi i anàlisis

Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

CATEURA BENNASSER, P: Els imposts indirectes en el regne de Mallorca (segle XIV) Palma, El Tall, 2006.
* CATEURA BENNASSER, P.: Política y finanzas del reino de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón, 558
paginas, año 1982, Palma de Mallorca.
* CATEURA BENNASSER, P: El regne esvaït: desenvolupament econòmic, subordinació política, expansió
fiscal (Mallorca, 1300-1335), 151 pàgines, Palma de Mallorca, 1998.
* CATEURA BENNASSER, P: La trentena esgarrifadora. Guerra i fiscalitat (el regne de Mallorca,
1330-1357), Palma de Mallorca, El Tall Editorial, 2000.
* CATEURA BENNASSER, P: Sociedad y sistema fiscal del reino de Mallorca (1360-1400), Palma, El Tall,
2003.
* CATEURA BENNASSER, P: Mallorca en el segle XIV, Palma de Mallorca, El Tall, 2005.
* GARCÍA CHICOTE, F. M. : La taula de canvis, Aportación a la historia de la contabilidad valenciana (s.
XIII-XVI), Valencia, Universitat de València, 2002.
*GARCÍA MARSILLA, J. V. : Vivir a crédito en la Valencia Medieval, Valencia, Universitat de València,
2002.
*M. SANCHEZ, A. FURIO I P. BERTRAN (Coord.): Corona, municipis i fiscalitat a la baixa Edat Mitjana,
Lleida, 1997.
* TUDELA VILLALONGA, L., Mallorca, Gènova i Catalunya (1336-134): Relacions econòmiques i
polítiques, Ed. El Tall, Palma de Mallorca, 2005
*J. Morelló Baget (Ed.): Financiar el reino terrenal.La contyribución de la Iglesia a finales de la Edad Media
(siglos XIII-XVI), Madrid, CSIC, 2013


