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Títols de grau 

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 
Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755 

a/e:  informacio@ua.es 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 

Apartat de correus 99. 03080 Alacant.  v
 2
2

ARTS I HUMANITATS

■ Espanyol: Llengua i Literatures  
■ Estudis Àrabs i Islàmics  
■ Estudis Francesos  
■ Estudis Anglesos  
■ Filologia Catalana  
■ Història 
■ Humanitats  
■ Traducció i Interpretació (Alemany)
■ Traducció i Interpretació (Francés)
■ Traducció i Interpretació (Anglés)

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

(ADE)  
■ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
■ Criminologia 
■ Dret  
■ Dret + ADE (DADE)  
■ Dret + Criminologia (DECRIM)  
■ Dret + Relacions Internacionals (DERRII)  
■ Economia  
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària  
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física  
■ Geologia 
■ Matemàtiques  
■ Química

CIÈNCIES DE LA SALUT

■ Infermeria
■ Medicina (pendent d'autoritzar) 
■ Nutrició Humana i Dietètica 
■ Òptica i Optometria 

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

■ Arquitectura Tècnica
■ Fonaments de l'Arquitectura 
■ Enginyeria Biomèdica
■ Enginyeria Civil 
■ Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 
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■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE)
■ Enginyeria Multimèdia 
■ Enginyeria Química 
■ Enginyeria Robòtica

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).



Grau en Història 
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

Arts i Humanitats.Branca de coneixement: 

resencialEnsenyament: p

 240 ECTSNombre de crèdits:

 125Nombre de places:

Llengües utilitzades: castellà, català.

L'ensenyament universitari ha de cercar l'educació integral de la persona, sempre sota les premisses d'uns coneixements 
sustentats pel mètode científic. Per això l'objectiu fonamental del present títol és proporcionar un coneixement racional i crític 
de les societats humanes en el passat per a comprendre i explicar el present, així com dominar el maneig de les fonts i les eines 
instrumentals i teòriques pròpies de la disciplina per a formar professionals amb un coneixement global de totes les àrees de 
coneixement de caràcter històric. D'aquesta manera, la història contribueix a generar consciència cívica i estima pel passat i el 
patrimoni històric, cultural, artístic i arqueològic, desenvolupant valors de respecte i tolerància com a reconeixement de la 
diversitat històrica i cultural.
Des d'aquesta perspectiva els objectius fonamentals de la titulació són:

Adquirir un coneixement bàsic dels principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la humanitat en una 
perspectiva diacrònica, des de la prehistòria fins al món actual. La dimensió espacial d'aquest coneixement històric serà tan 
àmplia com siga possible, ja que contribueix a desenvolupar la capacitat de comprendre i explicar la diversitat històrica i 
cultural i, en conseqüència, a fomentar el respecte pels sistemes de valors i la consciència cívica.
Proporcionar un coneixement bàsic dels mètodes, tècniques i instruments d'anàlisis de l'historiador, la qual cosa comporta, 
d'una banda, la capacitat d'examinar críticament qualsevol tipus de font històrica i, d'una altra, l'habilitat per a manejar els 
mitjans de cerca, identificació, selecció i recopilació de la informació, inclosos els recursos informàtics, i usar-los per a 
l'aprenentatge, estudi i investigació.
Dominar els conceptes, categories, teories, problemes i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació 
històrica.
Ser conscients que els interessos i problemes històrics són susceptibles de canviar amb el pas del temps, conforme als 
diversos contextos polítics, culturals i socials.
Adquirir la capacitat de construir una argumentació històrica congruent i de fer-la comprensible als altres, expressant-la 
amb claredat i coherència, tant verbalment com per escrit, i emprant correctament la terminologia pròpia de la disciplina. 
És una aspiració desitjable que l'alumnat adquirisca destreses similars en altres idiomes que puguen enriquir la seua 
capacitat d'anàlisi històrica.
Proveir la capacitat de relacionar els esdeveniments i processos del passat amb els del present de forma racional i crítica, 
destriant la manera en què aquells influeixen sobre aquests.
Preparar l'estudiant per a la inserció laboral en funció de la demanda, necessitats i expectatives de la societat, d'acord amb 
els perfils professionals que a continuació s'expliciten.
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES GENERALS DEL TÍTOL

COMPETÈNCIES

Raonament crític.
Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
Capacitat de gestió de la informació.
Motivació per la qualitat.
Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
Capacitat d'organització i planificació.
Adaptació a situacions noves.
Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.
Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la 
igualtat entre homes i dones; la igualtat d'oportunitats; la no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.
Treball en equip de caràcter interdisciplinar.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i 
dinàmic.
Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
Capacitat d'exercir professionalment la docència, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i 
dels recursos culturals en la societat actual.
Emprar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació 
històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la 
investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques així com els instruments de recopilació de la 
informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.
Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, 
d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.
Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals en altres idiomes, així com de comunicar-se oralment en 
idiomes estrangers usant la terminologia i tècniques usuals en les disciplines historiogràfiques d'acord amb la Normativa de 
la Universitat d'Alacant per a la implantació dels títols de grau (art. 16.3).
Capacitat de manejar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en 
els nous instruments de difusió de la informació.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

La planificació del pla d'estudis es basa en una estructura de 7 mòduls, incloent un mòdul per al 
per a les pràctiques, 21 matèries i 49 assignatures semestrals a cursar per l'alumnat. 
Els mòduls són els següents:

Mòdul de Matèries bàsiques (60 ECTS). Es compon de 4 matèries i 10 assignatures. Les matèries són: Art; Geografia; 
Filosofia; i Història. 
Mòdul d'Història Universal (72 ECTS). Es compon de 6 matèries i 12 assignatures. Les matèries són: Prehistòria; Història 
Antiga; Història Medieval; Història Moderna; Història fins al temps present Contemporània; i Arqueologia. 
Mòdul de la Península Ibèrica i d'Espanya (42 ECTS). Es compon de 5 matèries i 7 assignatures. Prehistòria; Història 
Antiga; Història Medieval; Història Moderna; i Història Contemporània. 
Mòdul de Teoria i procediments analítics de la Història (30 ECTS). Es compon de 3 matèries i 5 assignatures. Ciències i 
Tècniques Historiogràfiques; Arqueologia; i Metodologia de la Història.
Mòdul d'Optatives (90 ECTS). D'ells l'alumnat només ha de cursar 30 ECTS optatius. Es compon de 3 matèries que es 
corresponen amb tres itineraris optatius compostos per cinc assignatures cadascun:

1. Itinerari 1: Patrimoni Cultural i Divulgació de la Història.
2. Itinerari 2: Cultura i Construccions Històriques.
3. Itinerari 3: El món Europeu i Mediterrani.

Mòdul de Pràctiques (6 ECTS optatius).
Mòdul de Treball de Fi de Grau (6 ECTS obligatoris).

Treball de Fi de Grau i un altre 

1 2
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TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 
Límit admissió de places: 125.
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen a 
través d'Internet. 

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

La formació científica, global, racional i crítica que pretén el grau d'Història capacita a qui la cursen per a la seua actuació 
professional en diversos àmbits professionals, tant en aquells tradicionalment propis de la titulació (docència i investigació), 
com altres perfils professionals més variats i nous, que valoren la capacitat dels graduats i graduades en Història per a “llegir” i 
“explicar” la idiosincràsia de la societat actual des de la perspectiva del passat. En aquest sentit, la titulació capacita per a 
l'exercici professional en els següents perfils professionals: en els àmbits de la docència, la investigació, l'exercici de l'activitat 
professional liberal, la gestió, la conservació, la divulgació i l'assessorament.
Perfils professionals consolidats:

1.L'ensenyament de la Història: ESO, cicles formatius, batxillerat, Estudis Superiors de Grau, Postgrau i Doctorat. A més 
dels ensenyaments historicoculturals en els estudis de llengües per a estrangers.

2.La investigació històrica en totes les seues disciplines i des de diversos enfocaments: diacrònics, temàtics, metodològics, 
i en diversos centres de investigació: CSIC, universitats, museus, instituts d'investigació, etc.).

3.Les prospeccions, excavacions, estudis arqueològics i informes d'impacte arqueològic necessaris en els E.I.A. 
(institucions públiques i empreses privades).

4.La gestió del patrimoni històric i cultural (comunicació, difusió, valoració i interpretació).
5.La gestió en arxius i biblioteques en el seu vessant històric.
6.La gestió d'informació i documentació històrica.
7.La gestió de Museus històrics, artístics, arqueològics i etnològics.
8.La gestió en Parcs i Paisatges Culturals i Arqueològics, conjunts monumentals i Fundacions culturals.

Perfils professionals vinculats:
9. La divulgació i transmissió del coneixement històric en els mitjans de comunicació i editorials.

10. Assessorament de caràcter documental, cultural, històric i arqueològic en tot tipus d'institucions públiques i empreses 
privades.

11. La carrera diplomàtica.
12. Guia turístic.
13. Interpretació del Patrimoni cultural.
14. Gestió de projectes en mediació cultural i cooperació al desenvolupament.
15. Gestió de recursos humans.
16. El treball en administracions públiques.

Professions per a les quals capacita:
Historiador/a.
Docent en ensenyament secundari.
Arqueòleg/òloga.
Arxiver/a, bibliotecari/ària i documentalista.
Assessor/a en institucions i organismes nacionals i internacionals.
Assessor/a entitats culturals, públiques i privades.
Especialista en viatges culturals.
Assessor/a cultural.
Museòleg/òloga i gestor/a de patrimoni.
Gestor/a de recursos humans i socials.
Dinamitzador/a de activitats culturals.
Col·laborador/a en mitjans de comunicació i editorials.
Investigador/a i documentació històrica.
Gestor/a en administracions públiques.

Facultat de Filosofia i Lletres
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903448   Fax: 965903449
facu.lletres@ua.es   lletres.ua.es/va/

CENTRE

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i
tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària
de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés
que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS
ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o
examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota
d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats), accés
amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

HISTÒRIA

REQUISITS D´ACCÉS
1. BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat
de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials.
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

ACCÉS

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir formació humanística bàsica, com també una bona 
disposició per al raonament lògic.

H
IS

TÒ
R
IA

3 4

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.1 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 LLATÍ II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFIA 0.2 

DIBUIX TÈCNIC II 0.1 GREC II 0.2 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.1 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.1 HISTÒRIA DE L’ART 0.2 
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TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 
Límit admissió de places: 125.
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen a 
través d'Internet. 

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

La formació científica, global, racional i crítica que pretén el grau d'Història capacita a qui la cursen per a la seua actuació 
professional en diversos àmbits professionals, tant en aquells tradicionalment propis de la titulació (docència i investigació), 
com altres perfils professionals més variats i nous, que valoren la capacitat dels graduats i graduades en Història per a “llegir” i 
“explicar” la idiosincràsia de la societat actual des de la perspectiva del passat. En aquest sentit, la titulació capacita per a 
l'exercici professional en els següents perfils professionals: en els àmbits de la docència, la investigació, l'exercici de l'activitat 
professional liberal, la gestió, la conservació, la divulgació i l'assessorament.
Perfils professionals consolidats:

1.L'ensenyament de la Història: ESO, cicles formatius, batxillerat, Estudis Superiors de Grau, Postgrau i Doctorat. A més
dels ensenyaments historicoculturals en els estudis de llengües per a estrangers.

2.La investigació històrica en totes les seues disciplines i des de diversos enfocaments: diacrònics, temàtics, metodològics,
i en diversos centres de investigació: CSIC, universitats, museus, instituts d'investigació, etc.).

3.Les prospeccions, excavacions, estudis arqueològics i informes d'impacte arqueològic necessaris en els E.I.A.
(institucions públiques i empreses privades).

4.La gestió del patrimoni històric i cultural (comunicació, difusió, valoració i interpretació).
5.La gestió en arxius i biblioteques en el seu vessant històric.
6.La gestió d'informació i documentació històrica.
7.La gestió de Museus històrics, artístics, arqueològics i etnològics.
8.La gestió en Parcs i Paisatges Culturals i Arqueològics, conjunts monumentals i Fundacions culturals.

Perfils professionals vinculats:
9. La divulgació i transmissió del coneixement històric en els mitjans de comunicació i editorials.

10. Assessorament de caràcter documental, cultural, històric i arqueològic en tot tipus d'institucions públiques i empreses
privades.

11. La carrera diplomàtica.
12. Guia turístic.
13. Interpretació del Patrimoni cultural.
14. Gestió de projectes en mediació cultural i cooperació al desenvolupament.
15. Gestió de recursos humans.
16. El treball en administracions públiques.

Professions per a les quals capacita:
Historiador/a.
Docent en ensenyament secundari.
Arqueòleg/òloga.
Arxiver/a, bibliotecari/ària i documentalista.
Assessor/a en institucions i organismes nacionals i internacionals.
Assessor/a entitats culturals, públiques i privades.
Especialista en viatges culturals.
Assessor/a cultural.
Museòleg/òloga i gestor/a de patrimoni.
Gestor/a de recursos humans i socials.
Dinamitzador/a de activitats culturals.
Col·laborador/a en mitjans de comunicació i editorials.
Investigador/a i documentació històrica.
Gestor/a en administracions públiques.

Facultat de Filosofia i Lletres
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903448   Fax: 965903449
facu.lletres@ua.es   lletres.ua.es/va/

CENTRE

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i 
tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària 
de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes 
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs 
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis 
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés 
que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o 
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS 
ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o 
examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota 
d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol 
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències 
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna). 
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i 
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats), accés 
amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

HISTÒRIA

REQUISITS D´ACCÉS
1. BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat 
de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials.
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

ACCÉS

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir formació humanística bàsica, com també una bona 
disposició per al raonament lògic.

H
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TÒ
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IA

3 4

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.1 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 LLATÍ II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFIA 0.2 

DIBUIX TÈCNIC II 0.1 GREC II 0.2 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.1 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.1 HISTÒRIA DE L’ART 0.2 
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(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 
del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

(2) Les assignatures optatives permeten a l'alumnat aprofundir, durant l'últim curs del grau, en algun dels 
camps competencials de la seua preferència. Les assignatures optatives se situen en el quart curs, agrupades 
en itineraris. Per a obtenir un itinerari, serà necessari cursar com a mínim 24 crèdits del mateix.
El mòdul de pràctiques és optatiu, pot ser realitzat en qualsevol dels dos quadrimestres de quart curs i permet 
a l'alumnat substituir una de les assignatures optatives oferides en l'itinerari que haja triat prèviament.
Les pràctiques externes proporcionen als estudiants l'oportunitat d'acostar-se a l'àmbit professional. En 
aquest sentit la Facultat de Filosofia i Lletres ha engegat una estructura de gestió que permeta concretar 
convenis i acords amb entitats externes a la Universitat.

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

H
IS

TÒ
R
IA

HISTÒRIA

5 6

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 144 
Optatives (OP) 30 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

32000 
DELS PRIMERS ÉSSERS HUMANS A 
L'ANTIGUITAT 

FB 6 32002 
DE L'EDAT MITJANA A la 
MODERNITAT 

FB 6 

32001 
FONTS I DOCUMENTS PER A LA 
HISTÒRIA 

FB 6 32003 EL MÓN CONTEMPORANI FB 6 

29001 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA FB 6 33003 
GEOGRAFIA DE LES REGIONS DEL 
MÓN 

FB 6 

33000 
INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA 
HUMANA 

FB 6 29002 HISTÒRIA DE L'ART FB 6 

33001 
INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA 
FÍSICA 

FB 6 33002 

INTRODUCCIÓ A LA CARTOGRAFIA I 
FORMES DE REPRESENTACIÓ 
GRÀFICA 

FB 6 

SEGOND CURS 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

32020 

SOCIETATS CAÇADORES I 
RECOL·LECTORES EN LA 
PREHISTÒRIA 

OB 6 32025 

SOCIETATS AGRÍCOLES I 
METAL·LÚRGIQUES EN LA 
PREHISTÒRIA 

OB 6 

32021 
HISTÒRIA DE L'ESCRIPTURA 
LLATINA 

OB 6 32026 

CONSOLIDACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT D'EUROPA 
(S.XI-XV) 

OB 6 

32022 
ELS ESTATS ANTICS FINS A 
ALEXANDRE MAGNE 

OB 6 32027 
EL MÓN DE L'HEL·LENISME A LA 
CAIGUDA DELS SISTEMES ANTICS 

OB 6 

32023 
ELS ORÍGENS MEDIEVALS 
D'EUROPA (S. V-X) 

OB 6 32028 
ARQUEOLOGIA DE LES SOCIETATS 
ANTIGUES 

OB 6 

32024 LA HISTÒRIA EN LA TERRA OB 6 32029 
ARXIUS I DOCUMENTS: ENTRE LA 
TRADICIÓ I LA RENOVACIÓ 

OB 6 

TERCER CURS 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

32030 
ELS ESTATS MODERNS FINS A LA 
PAU DE WESTFÀLIA 

OB 6 32035 
DE L'EUROPA DE WESTFÀLIA A LA 
CRISI DE L'ANTIC RÈGIM 

OB 6 

32031 
PREHISTÒRIA EN LA PENÍNSULA 
IBÈRICA 

OB 6 32036 HISTÒRIA DE LA CORONA D'ARAGÓ OB 6 

32032 HISTÒRIA D'HISPÀNIA ANTIGA OB 6 32037 HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA OB 6 

32033 
LA FORMACIÓ MEDIEVAL DELS 
REGNES IBÈRICS: S.V-XV 

OB 6 32038 
LA CONSTRUCCIÓ DEL 
LIBERALISME ESPANYOL 

OB 6 

32034 
ARQUEOLOGIA DE LES SOCIETATS 
MEDIEVALS I POSTMEDIEVALS 

OB 6 32039 
DE LES GUERRES MUNDIALS FINS A 
LA GLOBALITZACIÓ 

OB 6 

QUART CURS 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

32040 METODOLOGIA I OB 6 32045 

AMÈRICA: HISTÒRIA DES DE LA 
COLONITZACIÓ FINS AL TEMPS 
PRESENT 

OB 6 

32041 METODOLOGIA II OB 6 32046 
DEMOCRÀCIES I DICTADURES EN 
L'ESPANYA DEL SEGLE XX OB 6 

32099 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 
OPTATIVITAT (1) OP 18 

OPTATIVITAT (1) OP 12 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ETCS SEMESTRE 

32098 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 7 / 8 

ITINERARI 1: PATRIMONI CULTURAL I DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA 
Ofereix una formació relacionada amb la gestió del patrimoni cultural i els recursos divulgatius de la història. Introdueix 
l'alumnat en el debat sobre la memòria i els usos públics de la història. 

32050 GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL OP 6 7 

32051 RECURSOS I FORMES DE DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA OP 6 7 

32052 PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PAISATGE CULTURAL OP 6 7 

32053 HISTÒRIA, IMATGE I CINEMA OP 6 8 

32054 MEMÒRIA I ÚS PÚBLIC DE LA HISTÒRIA OP 6 8 

ITINERARI 2: CULTURA I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES 
Té com a objectiu proporcionar una formació estructurada entorn de l'evolució de conceptes, idees, percepcions i 
identitats al llarg de la història. Es tracta de transmetre a l'alumnat la idea de la història com a procés en permanent 
construcció. 

32060 HISTÒRIA I GÈNERE OP 6 7 

32061 MODELS I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES EN L'ANTIGUITAT I EN L'EDAT MITJANA OP 6 7 

32062 
IDEES I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES EN LES ÈPOQUES MODERNA I 
CONTEMPORÀNIA 

OP 6 7 

32063 ESGLÉSIA, ESTAT I SOCIETAT EN L'ESPANYA MODERNA OP 6 8 

32064 HISTÒRIA I CULTURA CONTEMPORÀNIA OP 6 8 

ITINERARI 3: EL MÓN EUROPEU I MEDITERRANI
Planteja una visió dels processos històrics en el marc europeu i la relació entre les dues ribes del Mediterrani, sense 
oblidar altres àmbits geogràfics, amb la idea de la transnacionalitat com a referent. 

32070 LES PRIMERES SOCIETATS I CULTURES DEL MEDITERRANI OP 6 7 

32071 FONAMENTS MEDITERRANIS D'EUROPA: ROMA, CRISTIANISME I ISLAM OP 6 7 

32072 L'OBERTURA D'EUROPA AL MÓN OP 6 7 

32073 HISTÒRIA ACTUAL D'EUROPA I DE LA INTEGRACIÓ EUROPEA OP 6 8 

32074 
EUROPA I EL MÓN MEDITERRANI CONTEMPORANIS: ESTRUCTURES I DINÀMIQUES 
DE CANVI

OP 6 8 
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(1)

Les assignatures optatives permeten a l'alumnat aprofundir, durant l'últim curs del grau, en algun dels 
camps competencials de la seua preferència. Les assignatures optatives se situen en el quart curs, agrupades 
en itineraris. Per a obtenir un itinerari, serà necessari cursar com a mínim 24 crèdits del mateix.
El mòdul de pràctiques és optatiu, pot ser realitzat en qualsevol dels dos quadrimestres de quart curs i permet 
a l'alumnat substituir una de les assignatures optatives oferides en l'itinerari que haja triat prèviament.
Les pràctiques externes proporcionen als estudiants l'oportunitat d'acostar-se a l'àmbit professional. En 
aquest sentit la Facultat de Filosofia i Lletres ha engegat una estructura de gestió que permeta concretar 
convenis i acords amb entitats externes a la Universitat.

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

H
IS

TÒ
R
IA

HISTÒRIA

5 6

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 144 
Optatives (OP) 30 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

32000 
DELS PRIMERS ÉSSERS HUMANS A
L'ANTIGUITAT 

FB 6 32002 
DE L'EDAT MITJANA A la 
MODERNITAT

FB 6 

32001 
FONTS I DOCUMENTS PER A LA 
HISTÒRIA

FB 6 32003 EL MÓN CONTEMPORANI FB 6 

29001 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA FB 6 33003 
GEOGRAFIA DE LES REGIONS DEL 
MÓN

FB 6 

33000 
INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA 
HUMANA

FB 6 29002 HISTÒRIA DE L'ART FB 6 

33001 
INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA 
FÍSICA

FB 6 33002 

INTRODUCCIÓ A LA CARTOGRAFIA I 
FORMES DE REPRESENTACIÓ 
GRÀFICA

FB 6 

SEGOND CURS 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

32020 

SOCIETATS CAÇADORES I 
RECOL·LECTORES EN LA 
PREHISTÒRIA

OB 6 32025 

SOCIETATS AGRÍCOLES I 
METAL·LÚRGIQUES EN LA
PREHISTÒRIA 

OB 6 

32021 
HISTÒRIA DE L'ESCRIPTURA 
LLATINA

OB 6 32026 

CONSOLIDACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT D'EUROPA 
(S.XI-XV)

OB 6 

32022 
ELS ESTATS ANTICS FINS A 
ALEXANDRE MAGNE 

OB 6 32027 
EL MÓN DE L'HEL·LENISME A LA 
CAIGUDA DELS SISTEMES ANTICS 

OB 6 

32023 
ELS ORÍGENS MEDIEVALS 
D'EUROPA (S. V-X) 

OB 6 32028 
ARQUEOLOGIA DE LES SOCIETATS
ANTIGUES

OB 6 

32024 LA HISTÒRIA EN LA TERRA OB 6 32029 
ARXIUS I DOCUMENTS: ENTRE LA 
TRADICIÓ I LA RENOVACIÓ 

OB 6 

TERCER CURS 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

32030 
ELS ESTATS MODERNS FINS A LA 
PAU DE WESTFÀLIA

OB 6 32035 
DE L'EUROPA DE WESTFÀLIA A LA 
CRISI DE L'ANTIC RÈGIM 

OB 6 

32031 
PREHISTÒRIA EN LA PENÍNSULA 
IBÈRICA

OB 6 32036 HISTÒRIA DE LA CORONA D'ARAGÓ OB 6 

32032 HISTÒRIA D'HISPÀNIA ANTIGA OB 6 32037 HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA OB 6 

32033 
LA FORMACIÓ MEDIEVAL DELS 
REGNES IBÈRICS: S.V-XV 

OB 6 32038 
LA CONSTRUCCIÓ DEL
LIBERALISME ESPANYOL 

OB 6 

32034 
ARQUEOLOGIA DE LES SOCIETATS
MEDIEVALS I POSTMEDIEVALS

OB 6 32039 
DE LES GUERRES MUNDIALS FINS A 
LA GLOBALITZACIÓ

OB 6 

QUART CURS

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

32040 METODOLOGIA I OB 6 32045 

AMÈRICA: HISTÒRIA DES DE LA
COLONITZACIÓ FINS AL TEMPS 
PRESENT

OB 6 

32041 METODOLOGIA II OB 6 32046 
DEMOCRÀCIES I DICTADURES EN 
L'ESPANYA DEL SEGLE XX OB 6 

32099 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 
OPTATIVITAT (2) OP 18 

OPTATIVITAT (2) OP 12 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ETCS SEMESTRE 

32098 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 7 / 8 

ITINERARI 1: PATRIMONI CULTURAL I DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA 
Ofereix una formació relacionada amb la gestió del patrimoni cultural i els recursos divulgatius de la història. Introdueix 
l'alumnat en el debat sobre la memòria i els usos públics de la història. 

32050 GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL OP 6 7 

32051 RECURSOS I FORMES DE DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA OP 6 7 

32052 PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PAISATGE CULTURAL OP 6 7 

32053 HISTÒRIA, IMATGE I CINEMA OP 6 8 

32054 MEMÒRIA I ÚS PÚBLIC DE LA HISTÒRIA OP 6 8 

ITINERARI 2: CULTURA I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES 
Té com a objectiu proporcionar una formació estructurada entorn de l'evolució de conceptes, idees, percepcions i 
identitats al llarg de la història. Es tracta de transmetre a l'alumnat la idea de la història com a procés en permanent 
construcció. 

32060 HISTÒRIA I GÈNERE OP 6 7 

32061 MODELS I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES EN L'ANTIGUITAT I EN L'EDAT MITJANA OP 6 7 

32062 
IDEES I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES EN LES ÈPOQUES MODERNA I 
CONTEMPORÀNIA 

OP 6 7 

32063 ESGLÉSIA, ESTAT I SOCIETAT EN L'ESPANYA MODERNA OP 6 8 

32064 HISTÒRIA I CULTURA CONTEMPORÀNIA OP 6 8 

ITINERARI 3: EL MÓN EUROPEU I MEDITERRANI 
Planteja una visió dels processos històrics en el marc europeu i la relació entre les dues ribes del Mediterrani, sense 
oblidar altres àmbits geogràfics, amb la idea de la transnacionalitat com a referent. 

32070 LES PRIMERES SOCIETATS I CULTURES DEL MEDITERRANI OP 6 7 

32071 FONAMENTS MEDITERRANIS D'EUROPA: ROMA, CRISTIANISME I ISLAM OP 6 7 

32072 L'OBERTURA D'EUROPA AL MÓN OP 6 7 

32073 HISTÒRIA ACTUAL D'EUROPA I DE LA INTEGRACIÓ EUROPEA OP 6 8 

32074 
EUROPA I EL MÓN MEDITERRANI CONTEMPORANIS: ESTRUCTURES I DINÀMIQUES 
DE CANVI 

OP 6 8 



www.ua.es

www.ua.es

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

PLA D'ESTUDIS
GRAU EN HISTÒRIA

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

H
IS

TÒ
R
IA

HISTÒRIA

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

7 8

32000 
DELS PRIMERS ÉSSERS 
HUMANS A L'ANTIGUITAT 

FB 6 

La construcció de la prehistòria com a ciència. Els inicis de 
la humanitat. Cap a la complexitat social. L'Antiguitat: 
bases, fonts, espai i temps històric. Principals models 
estatals de l'Antiguitat. Els complexos culturals i religiosos 
de l'Antiguitat. 

32001 
FONTS I DOCUMENTS PER 
A LA HISTÒRIA 

FB 6 
Fonts, història i arqueologia. Arqueologia i paisatge. 
Arqueologia i imatge. Fonts i documents d'arxiu. Les 
escriptures exposades. Les fonts libràries. 

29001 
HISTÒRIA DE LA 
FILOSOFIA 

FB 6 

La filosofia grega. La República de Plató. La filosofia 
cristiana. La Ciutat de Déu de Sant Agustí. La filosofia 
renaixentista. El Príncep de Maquiavel. La filosofia 
il·lustrada. Idea per a una història universal en clau 
cosmopolita de Kant. La filosofia hermenèutica. La 
genealogia de la moral de Nietzsche. La filosofia crítica. La 
Crisi de les ciències europees de Husserl. 

33000 
INTRODUCCIÓ A LA 
GEOGRAFIA HUMANA 

FB 6 

Relacions entre la geografia i el territori. Relacions entre la 
geografia i la societat. Relacions entre la geografia i 
l'economia. Relacions entre la geografia i la política. 
Relacions entre la geografia i el medi ambient. 

33001 
INTRODUCCIÓ A LA 
GEOGRAFIA FÍSICA 

FB 6 

El camp d'estudi de la Geografia Física. L'estudi de la Terra 
en la Geografia Física: composició interna, les teories 
orogèniques. Climatologia. Elements del clima. Nocions de 
la circulació atmosfèrica general: grans tipus de climes. 
Geomorfologia. Minerals i roques. Formes estructurals 
bàsiques i els grans sistemes del modelatge terrestre. 
Hidrogeomorfologia. El cicle de l'aigua. Conceptes bàsics 
d'hidrologia continental i oceànica. Biogeografia: interrelació 
entre els elements abiòtics i biòtics. Les grans unitats 
biogeogràfiques en la Terra. 

 

32002 
DE L'EDAT MITJANA A LA 
MODERNITAT 

FB 6 

Introducció al coneixement de l'edat mitjana: fonts, 
metodologia i problemàtica històrica. La formació del poder: 
regnes i estats en l'edat mitjana. Els fonaments socials i 
econòmics i els sistemes culturals i religioses en l’edat 
mitjana. Introducció al coneixement històric de l'edat 
moderna. El sistema d'estats en l'edat moderna. Els 
fonaments socioeconòmics i culturals de l'antic règim. 

32003 EL MÓN CONTEMPORANI FB 6 

Què és el món contemporani?. Debats polítics fonamentals. 
Idees i conceptes socials de la modernitat. Les revolucions 
liberaloburgeses i la formació dels estats-nació. 
Industrialització i canvis econòmics. Contradiccions de 
l'ordre burgès i moviments socials. 

29002 HISTÒRIA DE L'ART FB 6 

Introducció a la història i els conceptes de l'art. L'art en el 
món antic. L'art en el món medieval. L'art en el món 
modern. L'art en el món contemporani. Anàlisi i interpretació 
de l'obra artística. 

33002 

INTRODUCCIÓ A LA 
CARTOGRAFIA I FORMES 
DE REPRESENTACIÓ 
GRÀFICA 

FB 6 

La cartografia: evolució de la ciència des dels orígens a 
l'actualitat. Cartografia i SIG: abast i reptes de la cartografia 
en el context de la societat de la informació. Fonaments de 
cartografia. Tipus de mapes. La dada cartogràfica. Principis 
de cartometria. Projeccions. La representació del relleu, 
poblament, les activitats humanes i els usos del sòl. Lectura 
cartogràfica. Fonts, recursos i tècniques en cartografia. 
Fotografia aèria i sensors remots. Tècniques de 
representació gràfica a partir de dades no cartogràfiques. 

33003 
GEOGRAFIA DE LES 
REGIONS DEL MÓN 

FB 6 

Aspectes geogràfics significatius per al coneixement del 
món actual. Criteris de regionalització del món. Les regions 
del món desenvolupat. Món àrab i islàmic. Llatinoamèrica i 
Carib. El creixement econòmic i desigualtat en el sud d'Àsia. 
Perifèria i marginalitat: Àfrica subsahariana. 
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32000 
DELS PRIMERS ÉSSERS 
HUMANS A L'ANTIGUITAT 

FB 6 

La construcció de la prehistòria com a ciència. Els inicis de 
la humanitat. Cap a la complexitat social. L'Antiguitat: 
bases, fonts, espai i temps històric. Principals models 
estatals de l'Antiguitat. Els complexos culturals i religiosos 
de l'Antiguitat. 

32001 
FONTS I DOCUMENTS PER 
A LA HISTÒRIA 

FB 6 
Fonts, història i arqueologia. Arqueologia i paisatge. 
Arqueologia i imatge. Fonts i documents d'arxiu. Les 
escriptures exposades. Les fonts libràries. 

29001 
HISTÒRIA DE LA 
FILOSOFIA 

FB 6 

La filosofia grega. La República de Plató. La filosofia 
cristiana. La Ciutat de Déu de Sant Agustí. La filosofia 
renaixentista. El Príncep de Maquiavel. La filosofia 
il·lustrada. Idea per a una història universal en clau 
cosmopolita de Kant. La filosofia hermenèutica. La 
genealogia de la moral de Nietzsche. La filosofia crítica. La 
Crisi de les ciències europees de Husserl. 

33000 
INTRODUCCIÓ A LA 
GEOGRAFIA HUMANA 

FB 6 

Relacions entre la geografia i el territori. Relacions entre la 
geografia i la societat. Relacions entre la geografia i 
l'economia. Relacions entre la geografia i la política. 
Relacions entre la geografia i el medi ambient. 

33001 
INTRODUCCIÓ A LA 
GEOGRAFIA FÍSICA 

FB 6 

El camp d'estudi de la Geografia Física. L'estudi de la Terra 
en la Geografia Física: composició interna, les teories 
orogèniques. Climatologia. Elements del clima. Nocions de 
la circulació atmosfèrica general: grans tipus de climes. 
Geomorfologia. Minerals i roques. Formes estructurals 
bàsiques i els grans sistemes del modelatge terrestre. 
Hidrogeomorfologia. El cicle de l'aigua. Conceptes bàsics 
d'hidrologia continental i oceànica. Biogeografia: interrelació 
entre els elements abiòtics i biòtics. Les grans unitats 
biogeogràfiques en la Terra. 

 

32002 
DE L'EDAT MITJANA A LA 
MODERNITAT 

FB 6 

Introducció al coneixement de l'edat mitjana: fonts, 
metodologia i problemàtica històrica. La formació del poder: 
regnes i estats en l'edat mitjana. Els fonaments socials i 
econòmics i els sistemes culturals i religioses en l’edat 
mitjana. Introducció al coneixement històric de l'edat 
moderna. El sistema d'estats en l'edat moderna. Els 
fonaments socioeconòmics i culturals de l'antic règim. 

32003 EL MÓN CONTEMPORANI FB 6 

Què és el món contemporani?. Debats polítics fonamentals. 
Idees i conceptes socials de la modernitat. Les revolucions 
liberaloburgeses i la formació dels estats-nació. 
Industrialització i canvis econòmics. Contradiccions de 
l'ordre burgès i moviments socials. 

29002 HISTÒRIA DE L'ART FB 6 

Introducció a la història i els conceptes de l'art. L'art en el 
món antic. L'art en el món medieval. L'art en el món 
modern. L'art en el món contemporani. Anàlisi i interpretació 
de l'obra artística. 

33002 

INTRODUCCIÓ A LA 
CARTOGRAFIA I FORMES 
DE REPRESENTACIÓ 
GRÀFICA 

FB 6 

La cartografia: evolució de la ciència des dels orígens a 
l'actualitat. Cartografia i SIG: abast i reptes de la cartografia 
en el context de la societat de la informació. Fonaments de 
cartografia. Tipus de mapes. La dada cartogràfica. Principis 
de cartometria. Projeccions. La representació del relleu, 
poblament, les activitats humanes i els usos del sòl. Lectura 
cartogràfica. Fonts, recursos i tècniques en cartografia. 
Fotografia aèria i sensors remots. Tècniques de 
representació gràfica a partir de dades no cartogràfiques. 

33003 
GEOGRAFIA DE LES 
REGIONS DEL MÓN 

FB 6 

Aspectes geogràfics significatius per al coneixement del 
món actual. Criteris de regionalització del món. Les regions 
del món desenvolupat. Món àrab i islàmic. Llatinoamèrica i 
Carib. El creixement econòmic i desigualtat en el sud d'Àsia. 
Perifèria i marginalitat: Àfrica subsahariana. 
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32020 

SOCIETATS CAÇADORES I 
RECOL·LECTORES EN LA 
PREHISTÒRIA 

OB 6 

Els primers grups humans i l'evolució del medi ambient 
durant el quaternari. La diversificació humana i la seua 
tecnologia. Els humans arcaics: processos migratoris i 
estratègies subsistencials. Els humans moderns i l'expansió 
pels continents: processos de convivència, canvis socials i 
culturals. Grafisme i simbolisme. El naixement de l'art. Els 
últims caçadors-recol·lectors. 

32021 
HISTÒRIA DE 
L'ESCRIPTURA LLATINA 

OB 6 

Concepte de paleografia i evolució històrica de la 
paleografia llatina. Instruments i suports de l'escriptura. El 
sistema braquigràfic. Les escriptures xifrades. Els numerals. 
L'aparició de l'alfabet llatí. L'escriptura en la República i 
l'Imperi romà. La ruptura de la unitat gràfica: l'escriptura 
llatina en l'alta edat mitjana. L'escriptura llatina en la plena i 
baixa edat mitjana. La recuperació de la unitat gràfica 
llatina: l'escriptura carolina i l'escriptura gòtica. L'escriptura 
llatina en la modernitat: l'escriptura humanística i la 
pervivència de les escriptures gòtiques. Els tractadistes de 
l'escriptura. L'edició de documents i manuscrits. 

32022 
ELS ESTATS ANTICS FINS 
A ALEXANDRE MAGNE 

OB 6 

L'origen dels estats mediterranis: Pròxim Orient i Egipte (III 
mil·lenni a. de C.). El Pròxim Orient, Egipte i el Mediterrani 
oriental en el II mil·lenni. Els moviments dels “Pobles del 
Mar” i els nous estats del I mil·lenni a. de C. El naixement 
de la polis i la cultura grega. El conflicte social a Grècia fins 
a les guerra amb els perses. La Grècia Clàssica: evolució 
de la polis fins a l'imperi macedònic. 

32023 
ELS ORÍGENS MEDIEVALS 
D'EUROPA (S. V-X) 

OB 6 

Migracions germàniques: desintegració de l'Imperi Romà 
d'Occident i formació dels regnes germànics. Bizanci i 
Pèrsia: la desintegració de l'Imperi Romà d'Orient. Expansió 
mediterrània de l'Imperi islàmic (fins a la dinastia Omeia). 
Fonaments polítics, socials, econòmics i culturals. La 
formació i desintegració de l'Imperi Occidental-Imperi 
Carolingi. Bases socials i econòmiques. El feudalisme: 
gènesi i desenvolupament del sistema de relacions feudals. 
Església, religiositat i manifestacions culturals en els segles 
VIII-X. 

32024 LA HISTÒRIA EN LA TERRA OB 6 

L'arqueologia d'ahir a avui. Formació i interpretació dels 
jaciments arqueològics. El mètode estratigràfic. Anàlisi i 
estudi del territori.  Tractament i interpretació del registre 
material. La transversalitat en l'arqueologia: perspectives 
temàtiques. 

 

32025 

SOCIETATS AGRÍCOLES I 
METAL·LÚRGIQUES EN LA 
PREHISTÒRIA 

OB 6 

El sorgiment de la domesticació. Principals focus de 
neolitització. L'expansió del neolític en la conca mediterrània 
i Europa. El calcolític i els processos d'intensificació 
econòmica en el planeta. L'edat del bronze i la complexitat 
social. Ètnies i estats del final de la prehistòria. 

32026 

CONSOLIDACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
D'EUROPA (S.XI-XV) 

OB 6 

Fonaments de l'expansió i colonitzacions d'Europa: 
estructura demogràfica, econòmica, social i institucional (s. 
XI-XIII). Formació política: l'observatori central del conflicte 
Pontificat i Imperi i Monarquies d'Europa Occidental. I 
l'observatori “perifèric”: Escandinàvia, Europa Central, 
Rússia, Balcans i Bizanci, turcs i sultanats magrebins. 
Guerres, violències i croades. Occident i Orient davant de 
l'espill. La crisi baixmedieval. Remodelació de les bases 
econòmiques i socials. Reestructuració demogràfica, vitalitat 
urbana, desenvolupament artesanal i eclosió del comerç. La 
constitució dels espais polítics baixmedievals. La formació 
dels estats a Occident. L'Imperi Otomà com a fi de Bizanci i 
l'expansió mundial de l'Islam. La tardor medieval. 
Transformacions en l'església, cultura i formes de vida 
baixmedievals. Universitats i humanisme. Llegat de l'edat 
mitjana. 

32027 

EL MÓN DE L'HEL·LENISME 
A LA CAIGUDA DELS 
SISTEMES ANTICS 

OB 6 

Roma a Itàlia: les cultures itàliques i Roma sota la 
monarquia. La República romana fins a les guerres 
púniques. Hel·lenisme i regnes orientals. L'imperialisme 
romà i la crisi de la República. L'Imperi romà: bases i 
desenvolupament fins a la seua decadència. Societats i 
cultures antigues a Àsia i Amèrica. 

32028 
ARQUEOLOGIA DE LES 
SOCIETATS ANTIGUES 

OB 6 
La materialitat dels primers estats: Pròxim Orient i Egipte. El 
Mediterrani preromà. El Mediterrani romà. El cas de la 
cultura ibèrica. 

32029 

ARXIUS I DOCUMENTS: 
ENTRE LA TRADICIÓ I LA 
RENOVACIÓ 

OB 6 
Fonaments. Documents i agrupacions documentals. Gestió i 
organització dels documents en l'arxiu. El servei d'arxiu. 
L'accés als documents. La conservació preventiva. 
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32020 

SOCIETATS CAÇADORES I 
RECOL·LECTORES EN LA 
PREHISTÒRIA 

OB 6 

Els primers grups humans i l'evolució del medi ambient 
durant el quaternari. La diversificació humana i la seua 
tecnologia. Els humans arcaics: processos migratoris i 
estratègies subsistencials. Els humans moderns i l'expansió 
pels continents: processos de convivència, canvis socials i 
culturals. Grafisme i simbolisme. El naixement de l'art. Els 
últims caçadors-recol·lectors. 

32021 
HISTÒRIA DE 
L'ESCRIPTURA LLATINA 

OB 6 

Concepte de paleografia i evolució històrica de la 
paleografia llatina. Instruments i suports de l'escriptura. El 
sistema braquigràfic. Les escriptures xifrades. Els numerals. 
L'aparició de l'alfabet llatí. L'escriptura en la República i 
l'Imperi romà. La ruptura de la unitat gràfica: l'escriptura 
llatina en l'alta edat mitjana. L'escriptura llatina en la plena i 
baixa edat mitjana. La recuperació de la unitat gràfica 
llatina: l'escriptura carolina i l'escriptura gòtica. L'escriptura 
llatina en la modernitat: l'escriptura humanística i la 
pervivència de les escriptures gòtiques. Els tractadistes de 
l'escriptura. L'edició de documents i manuscrits. 

32022 
ELS ESTATS ANTICS FINS 
A ALEXANDRE MAGNE 

OB 6 

L'origen dels estats mediterranis: Pròxim Orient i Egipte (III 
mil·lenni a. de C.). El Pròxim Orient, Egipte i el Mediterrani 
oriental en el II mil·lenni. Els moviments dels “Pobles del 
Mar” i els nous estats del I mil·lenni a. de C. El naixement 
de la polis i la cultura grega. El conflicte social a Grècia fins 
a les guerra amb els perses. La Grècia Clàssica: evolució 
de la polis fins a l'imperi macedònic. 

32023 
ELS ORÍGENS MEDIEVALS 
D'EUROPA (S. V-X) 

OB 6 

Migracions germàniques: desintegració de l'Imperi Romà 
d'Occident i formació dels regnes germànics. Bizanci i 
Pèrsia: la desintegració de l'Imperi Romà d'Orient. Expansió 
mediterrània de l'Imperi islàmic (fins a la dinastia Omeia). 
Fonaments polítics, socials, econòmics i culturals. La 
formació i desintegració de l'Imperi Occidental-Imperi 
Carolingi. Bases socials i econòmiques. El feudalisme: 
gènesi i desenvolupament del sistema de relacions feudals. 
Església, religiositat i manifestacions culturals en els segles 
VIII-X. 

32024 LA HISTÒRIA EN LA TERRA OB 6 

L'arqueologia d'ahir a avui. Formació i interpretació dels 
jaciments arqueològics. El mètode estratigràfic. Anàlisi i 
estudi del territori.  Tractament i interpretació del registre 
material. La transversalitat en l'arqueologia: perspectives 
temàtiques. 

 

32025 

SOCIETATS AGRÍCOLES I 
METAL·LÚRGIQUES EN LA 
PREHISTÒRIA 

OB 6 

El sorgiment de la domesticació. Principals focus de 
neolitització. L'expansió del neolític en la conca mediterrània 
i Europa. El calcolític i els processos d'intensificació 
econòmica en el planeta. L'edat del bronze i la complexitat 
social. Ètnies i estats del final de la prehistòria. 

32026 

CONSOLIDACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
D'EUROPA (S.XI-XV) 

OB 6 

Fonaments de l'expansió i colonitzacions d'Europa: 
estructura demogràfica, econòmica, social i institucional (s. 
XI-XIII). Formació política: l'observatori central del conflicte 
Pontificat i Imperi i Monarquies d'Europa Occidental. I 
l'observatori “perifèric”: Escandinàvia, Europa Central, 
Rússia, Balcans i Bizanci, turcs i sultanats magrebins. 
Guerres, violències i croades. Occident i Orient davant de 
l'espill. La crisi baixmedieval. Remodelació de les bases 
econòmiques i socials. Reestructuració demogràfica, vitalitat 
urbana, desenvolupament artesanal i eclosió del comerç. La 
constitució dels espais polítics baixmedievals. La formació 
dels estats a Occident. L'Imperi Otomà com a fi de Bizanci i 
l'expansió mundial de l'Islam. La tardor medieval. 
Transformacions en l'església, cultura i formes de vida 
baixmedievals. Universitats i humanisme. Llegat de l'edat 
mitjana. 

32027 

EL MÓN DE L'HEL·LENISME 
A LA CAIGUDA DELS 
SISTEMES ANTICS 

OB 6 

Roma a Itàlia: les cultures itàliques i Roma sota la 
monarquia. La República romana fins a les guerres 
púniques. Hel·lenisme i regnes orientals. L'imperialisme 
romà i la crisi de la República. L'Imperi romà: bases i 
desenvolupament fins a la seua decadència. Societats i 
cultures antigues a Àsia i Amèrica. 

32028 
ARQUEOLOGIA DE LES 
SOCIETATS ANTIGUES 

OB 6 
La materialitat dels primers estats: Pròxim Orient i Egipte. El 
Mediterrani preromà. El Mediterrani romà. El cas de la 
cultura ibèrica. 

32029 

ARXIUS I DOCUMENTS: 
ENTRE LA TRADICIÓ I LA 
RENOVACIÓ 

OB 6 
Fonaments. Documents i agrupacions documentals. Gestió i 
organització dels documents en l'arxiu. El servei d'arxiu. 
L'accés als documents. La conservació preventiva. 
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32035 

DE L'EUROPA DE 
WESTFÀLIA A LA CRISI DE 
L'ANTIC RÈGIM 

OB 6 

Les monarquies europees en l'època de Luis XIV. El 
republicanisme neerlandés i el parlamentarisme anglès. 
Dinàmica econòmica i canvi social en l'Europa del segle 
XVIII. Els estats europeus i els conflictes internacionals: de 
la guerra de Successió a la Pau de París. Il·lustració, 
despotisme i revolució a Europa. El món extraeuropeu en el 
segle XVIII. 

32036 
HISTÒRIA DE LA CORONA 
D'ARAGÓ 

OB 6 

Formació política i institucional. Societats i formació social. 
Bases materials, estructures econòmiques, intercanvis i 
expansió mercantil. La inserció institucional de la Corona 
d'Aragó en la Monarquia Hispànica: dels Reis Catòlics als 
Decrets de Nova Planta. Entre Castella i el Mediterrani: 
Llums i ombres de la dinàmica econòmica en l'Espanya 
oriental en els segles XVI i XVII. Articulació social i 
conflictivitat en els regnes orientals de la Monarquia 
Hispànica durant l'època moderna. 

32037 
HISTÒRIA MODERNA 
D'ESPANYA 

OB 6 

La construcció i evolució de la Monarquia Hispànica, sota 
els Reis Catòlics i els Àustries. Població, economia i 
societat en els territoris de la Corona de Castella durant els 
segles XVI i XVII. La crisi successòria i les reformes 
borbòniques en l'organització de l'estat. Transformacions 
econòmiques i conseqüències socials en el segle XVIII. 
Pensament i cultura en l'Espanya moderna. Política i polítics 
en l'Espanya del despotisme il·lustrat. 

32038 
LA CONSTRUCCIÓ DEL 
LIBERALISME ESPANYOL 

OB 6 

Problemes i debats de l'Espanya del segle XIX. 
Absolutisme, liberalisme i democràcia. Monarquia, 
república, església i exèrcit. Pensament, cultures polítiques i 
sociabilitat. Guerres i revolucions. Cap a una identitat 
nacional? 

32039 

DE LES GUERRES 
MUNDIALS FINS A LA 
GLOBALITZACIÓ 

OB 6 
Guerra i revolucions. Crisi econòmica i democràtica. Els 
totalitarismes. Tensions est-oest. Nous actors 
geoestratègics (Xina, Índia, món musulmà). La globalització. 

 

32030 

ELS ESTATS MODERNS 
FINS A LA PAU DE 
WESTFÀLIA 

OB 6 

L'Imperi i la Casa d'Àustria. Constitució i evolució de les 
monarquies de França, Anglaterra i els estats bàltics. 
Catòlics i protestants en el concert internacional. Les 
potències orientals: Rússia, Xina i l'imperi otomà. Població, 
economia i societat: de l'expansió del Cinc-cents a les 
dificultats del Sis-cents. Manifestacions culturals, de 
l'humanisme renaixentista al barroc i a la revolució 
científica. 

32031 
PREHISTÒRIA EN LA 
PENÍNSULA IBÈRICA 

OB 6 

El desenvolupament de les investigacions prehistòriques a 
Espanya. El poblament inicial. Dels primers habitants a 
l'Homo neanderthalensis. Els humans moderns: canvis 
culturals i econòmics en el paleolític superior i epipaleolític. 
La neolitització de la península Ibèrica. Calcolític i edat del 
bronze: el fiançament de la desigualtat social. Ètnies i estats 
del final de la prehistòria: Tartessos i la colonització fenícia. 
Ibers i cèltics. 

32032 
HISTÒRIA D'HISPÀNIA 
ANTIGA 

OB 6 

Fonts i fonaments de la Hispània antiga. Els orígens de 
l'antiguitat hispana: fenicis, grecs i tartessos. Cartago i 
l'imperialisme romà. Els pobles indígenes preromans de la 
península Ibèrica i Roma fins a les guerres càntabres. 
L'Imperi romà en la Hispània romana: administració, 
economia i societat. La decadència de l'imperi i la 
tardoantigüitat. 

32033 

LA FORMACIÓ MEDIEVAL 
DELS REGNES IBÈRICS  
S. V-XV 

OB 6 

La fi de la Hispània tardoantiga: migracions i assentaments 
germans. Poders i societats en la Hispània i visigoda. La 
formació d'Al-Ándalus: conquesta territorial, islamització i 
consolidació política i econòmica en l'Islam medieval i 
l'Occident europeu. L'estructuració d'un poder cristià com a 
resposta a l'Islam: desenvolupament de les primeres 
monarquies i poders feudals. Conquestes, colonització i 
enfrontament cristianomusulmà. Univers fronterer. La 
societat feudal hispana. La formació social diacrònica entorn 
de la monarquia, senyorius i ciutats: diversitat i 
jerarquització social. Moviments socials i marginació rural i 
urbana. Les bases materials, les estructures econòmiques i 
els sistemes culturals i religiosos dels regnes ibèrics. La 
consolidació política dels regnes ibèrics. La formació 
d'institucions i grups de govern urbans i la constitució dels 
fonaments del poder de l'Estat. 

32034 

ARQUEOLOGIA DE LES 
SOCIETATS MEDIEVALS I 
POSTMEDIEVALS 

OB 6 

El final del món antic. Al-Àndalus i el Mediterrani islàmic. El 
feudalisme i la formació d'Europa. L'arqueologia de les 
societats capitalistes: la globalització de l'arqueologia 
històrica. 
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32035 

DE L'EUROPA DE 
WESTFÀLIA A LA CRISI DE 
L'ANTIC RÈGIM 

OB 6 

Les monarquies europees en l'època de Luis XIV. El 
republicanisme neerlandés i el parlamentarisme anglès. 
Dinàmica econòmica i canvi social en l'Europa del segle 
XVIII. Els estats europeus i els conflictes internacionals: de 
la guerra de Successió a la Pau de París. Il·lustració, 
despotisme i revolució a Europa. El món extraeuropeu en el 
segle XVIII. 

32036 
HISTÒRIA DE LA CORONA 
D'ARAGÓ 

OB 6 

Formació política i institucional. Societats i formació social. 
Bases materials, estructures econòmiques, intercanvis i 
expansió mercantil. La inserció institucional de la Corona 
d'Aragó en la Monarquia Hispànica: dels Reis Catòlics als 
Decrets de Nova Planta. Entre Castella i el Mediterrani: 
Llums i ombres de la dinàmica econòmica en l'Espanya 
oriental en els segles XVI i XVII. Articulació social i 
conflictivitat en els regnes orientals de la Monarquia 
Hispànica durant l'època moderna. 

32037 
HISTÒRIA MODERNA 
D'ESPANYA 

OB 6 

La construcció i evolució de la Monarquia Hispànica, sota 
els Reis Catòlics i els Àustries. Població, economia i 
societat en els territoris de la Corona de Castella durant els 
segles XVI i XVII. La crisi successòria i les reformes 
borbòniques en l'organització de l'estat. Transformacions 
econòmiques i conseqüències socials en el segle XVIII. 
Pensament i cultura en l'Espanya moderna. Política i polítics 
en l'Espanya del despotisme il·lustrat. 

32038 
LA CONSTRUCCIÓ DEL 
LIBERALISME ESPANYOL 

OB 6 

Problemes i debats de l'Espanya del segle XIX. 
Absolutisme, liberalisme i democràcia. Monarquia, 
república, església i exèrcit. Pensament, cultures polítiques i 
sociabilitat. Guerres i revolucions. Cap a una identitat 
nacional? 

32039 

DE LES GUERRES 
MUNDIALS FINS A LA 
GLOBALITZACIÓ 

OB 6 
Guerra i revolucions. Crisi econòmica i democràtica. Els 
totalitarismes. Tensions est-oest. Nous actors 
geoestratègics (Xina, Índia, món musulmà). La globalització. 

 

32030 

ELS ESTATS MODERNS 
FINS A LA PAU DE 
WESTFÀLIA 

OB 6 

L'Imperi i la Casa d'Àustria. Constitució i evolució de les 
monarquies de França, Anglaterra i els estats bàltics. 
Catòlics i protestants en el concert internacional. Les 
potències orientals: Rússia, Xina i l'imperi otomà. Població, 
economia i societat: de l'expansió del Cinc-cents a les 
dificultats del Sis-cents. Manifestacions culturals, de 
l'humanisme renaixentista al barroc i a la revolució 
científica. 

32031 
PREHISTÒRIA EN LA 
PENÍNSULA IBÈRICA 

OB 6 

El desenvolupament de les investigacions prehistòriques a 
Espanya. El poblament inicial. Dels primers habitants a 
l'Homo neanderthalensis. Els humans moderns: canvis 
culturals i econòmics en el paleolític superior i epipaleolític. 
La neolitització de la península Ibèrica. Calcolític i edat del 
bronze: el fiançament de la desigualtat social. Ètnies i estats 
del final de la prehistòria: Tartessos i la colonització fenícia. 
Ibers i cèltics. 

32032 
HISTÒRIA D'HISPÀNIA 
ANTIGA 

OB 6 

Fonts i fonaments de la Hispània antiga. Els orígens de 
l'antiguitat hispana: fenicis, grecs i tartessos. Cartago i 
l'imperialisme romà. Els pobles indígenes preromans de la 
península Ibèrica i Roma fins a les guerres càntabres. 
L'Imperi romà en la Hispània romana: administració, 
economia i societat. La decadència de l'imperi i la 
tardoantigüitat. 

32033 

LA FORMACIÓ MEDIEVAL 
DELS REGNES IBÈRICS  
S. V-XV 

OB 6 

La fi de la Hispània tardoantiga: migracions i assentaments 
germans. Poders i societats en la Hispània i visigoda. La 
formació d'Al-Ándalus: conquesta territorial, islamització i 
consolidació política i econòmica en l'Islam medieval i 
l'Occident europeu. L'estructuració d'un poder cristià com a 
resposta a l'Islam: desenvolupament de les primeres 
monarquies i poders feudals. Conquestes, colonització i 
enfrontament cristianomusulmà. Univers fronterer. La 
societat feudal hispana. La formació social diacrònica entorn 
de la monarquia, senyorius i ciutats: diversitat i 
jerarquització social. Moviments socials i marginació rural i 
urbana. Les bases materials, les estructures econòmiques i 
els sistemes culturals i religiosos dels regnes ibèrics. La 
consolidació política dels regnes ibèrics. La formació 
d'institucions i grups de govern urbans i la constitució dels 
fonaments del poder de l'Estat. 

32034 

ARQUEOLOGIA DE LES 
SOCIETATS MEDIEVALS I 
POSTMEDIEVALS 

OB 6 

El final del món antic. Al-Àndalus i el Mediterrani islàmic. El 
feudalisme i la formació d'Europa. L'arqueologia de les 
societats capitalistes: la globalització de l'arqueologia 
històrica. 
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32040 METODOLOGIA I OB 6 

Aspectes conceptuals i metodològics de la història. La 
història sense textos: fonts i tècniques de la prehistòria. La 
interpretació en prehistòria. Anàlisi i instruments per a la 
Història. Bases de dades. Epigrafia llatina. La numismàtica i 
els repertoris monetaris del mediterrani antic. 

32041 METODOLOGIA II OB 6 

Tècniques qualitatives per a la investigació historiogràfica. 
Tècniques quantitatives per a la investigació historiogràfica. 
Demografia històrica. L'aportació teòrica i metodològic 
d'altres ciències socials a la historiografia (economia, 
sociologia ciència política, antropologia). Les tecnologies de 
la informació i la comunicació per a la investigació 
historiogràfica. Fonts orals i premsa. 

ITINERARI : PATRIMONI CULTURAL I DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA 

32050 
GESTIÓ DEL PATRIMONI 
CULTURAL 

OP 6 

Introducció al patrimoni cultural. Catalogació i legislació del 
patrimoni cultural. Conservació i gestió del patrimoni 
immoble, moble i immaterial. Concepte de patrimoni 
bibliogràfic i documental. El control dels elements del 
patrimoni bibliogràfic i documental. La difusió del patrimoni 
bibliogràfic i documental. 

32051 

RECURSOS I FORMES DE 
DIVULGACIÓ DE LA 
HISTÒRIA 

OP 6 

Models i formes de divulgació de la història: de la literatura 
a la divulgació de masses. Les noves tecnologies i la 
divulgació científica de la història. Cinema i història: visions i 
construccions ideològiques de la història.  L'univers 
audiovisual i els documentals. Recerca d'informació: bases 
de dades i imatges i repertoris bibliogràfics i documentals. 
Elaboració i creació de documents divulgatius i científics. 

32052 
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 
I PAISATGE CULTURAL 

OP 6 

Patrimoni, dinamització socioeconòmica i divulgació de la 
història. De la ciutat antiga a l'actual: gestió i divulgació de 
centres urbans. Paisatge i cultura. Rutes i conjunts 
patrimonials. La resignificació del patrimoni 
historicoarqueològic. 

ITINERARI : CULTURA I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES 

32060 HISTÒRIA I GÈNERE OP 6 

Introducció teòrica. Conceptes bàsics. Història de gènere, 
història de les dones. Problemes historiogràfics. Fonts i 
metodologia de la construcció històrica de les identitats i 
relacions de gènere. Cercant i construint nous subjectes 
històrics. Família, treball i poder en les societats 
preindustrials. Comportaments socials, ideologia i cultura. 
Dones i homes en el feudalisme. Liberalisme moviments 
socials i feminismes en el segle XIX. Les polítiques de 
gènere i el moviment feminista en el segle XX. 

32061 

MODELS I 
CONSTRUCCIONS 
HISTÒRIQUES EN 
L'ANTIGUITAT I EN L’EDAT 
MITJANA 

OP 6 

Invasions, colonitzacions i deportacions: formes de 
conceptualitzar els processos migratoris. Identitats ètniques, 
culturals i religioses: la comunitat enfront de “l'altre”. El 
concepte de ciutat com a problema historiogràfic. Llibertat i 
servitud: models de dependència socioeconòmica. 

32062 

IDEES I CONSTRUCCIONS 
HISTÒRIQUES EN LES 
ÈPOQUES MODERNA I 
CONTEMPORÀNIA 

OP 6 

Revoltes i revolucions. Concepcions i interpretacions dels 
moviments socials i polítics. Democràcia, república, 
monarquia, nació. Usos i interpretació. Guerra i pau. 
Concepció de la violència, la diplomàcia i el consens en les 
relacions polítiques. Heterodòxies, utopies i models 
alternatius. Conceptualització de les alternatives a l'ordre 
establit. 

 

ITINERARI : EL MÓN EUROPEU I MEDITERRANI 

32070 

LES PRIMERES 
SOCIETATS I CULTURES 
DEL MEDITERRANI 

OP 6 

El primer poble del Mediterrani. Del neolític a l'edat del 
bronze: interacció i diversitat cultural. El final de la 
prehistòria: la colonització fenícia, el període orientalitzant i 
l'edat del ferro en el Mediterrani central i occidental. Bases 
de la cultura mediterrània: les primeres civilitzacions 
orientals. Moviments de població i formes culturals en els 
orígens de la cultura mediterrània. La koinè cultural 
mediterrània fins a l'ascens de Roma. 

32071 

FONAMENTS 
MEDITERRANIS D'EUROPA: 
ROMA, CRISTIANISME I 
ISLAM 

OP 6 

Hel·lenisme i romanització: les bases culturals de l'Imperi 
romà. Roma i el cristianisme: de Jesucrist a la seua 
expansió mediterrània. La cristianització de l'Imperi romà i la 
seua projecció en la cultura europea. Cristianisme medieval 
i cristianització: models d'integració i processos de 
sincretisme. Islam i Islamització: models i moviments 
socioreligiosos. Intercanvis, transmissions i conversions 
religioses en el Mediterrani medieval. 

32072 
L'OBERTURA D'EUROPA AL 
MÓN 

OP 6 

L'inici de les grans exploracions i la formació dels imperis 
colonials. La connexió dels oceans i l'exploració terrestre 
d'Euràsia i Amèrica del Nord. El tardà descobriment d'Àfrica 
i l'exploració del Pacífic. La mundialització de les relacions 
econòmiques. Els avanços científics i tècnics. Els 
intercanvis culturals i l'impacte de les noves societats en la 
consciència europea. 

FORA D'ITINERARI 

32098 PRÀCTIQUES EXTERNES  OP 6 Els establits en el conveni de pràctiques corresponent. 
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32040 METODOLOGIA I OB 6 

Aspectes conceptuals i metodològics de la història. La 
història sense textos: fonts i tècniques de la prehistòria. La 
interpretació en prehistòria. Anàlisi i instruments per a la 
Història. Bases de dades. Epigrafia llatina. La numismàtica i 
els repertoris monetaris del mediterrani antic. 

32041 METODOLOGIA II OB 6 

Tècniques qualitatives per a la investigació historiogràfica. 
Tècniques quantitatives per a la investigació historiogràfica. 
Demografia històrica. L'aportació teòrica i metodològic 
d'altres ciències socials a la historiografia (economia, 
sociologia ciència política, antropologia). Les tecnologies de 
la informació i la comunicació per a la investigació 
historiogràfica. Fonts orals i premsa. 

ITINERARI : PATRIMONI CULTURAL I DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA 

32050 
GESTIÓ DEL PATRIMONI 
CULTURAL 

OP 6 

Introducció al patrimoni cultural. Catalogació i legislació del 
patrimoni cultural. Conservació i gestió del patrimoni 
immoble, moble i immaterial. Concepte de patrimoni 
bibliogràfic i documental. El control dels elements del 
patrimoni bibliogràfic i documental. La difusió del patrimoni 
bibliogràfic i documental. 

32051 

RECURSOS I FORMES DE 
DIVULGACIÓ DE LA 
HISTÒRIA 

OP 6 

Models i formes de divulgació de la història: de la literatura 
a la divulgació de masses. Les noves tecnologies i la 
divulgació científica de la història. Cinema i història: visions i 
construccions ideològiques de la història.  L'univers 
audiovisual i els documentals. Recerca d'informació: bases 
de dades i imatges i repertoris bibliogràfics i documentals. 
Elaboració i creació de documents divulgatius i científics. 

32052 
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 
I PAISATGE CULTURAL 

OP 6 

Patrimoni, dinamització socioeconòmica i divulgació de la 
història. De la ciutat antiga a l'actual: gestió i divulgació de 
centres urbans. Paisatge i cultura. Rutes i conjunts 
patrimonials. La resignificació del patrimoni 
historicoarqueològic. 

ITINERARI : CULTURA I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES 

32060 HISTÒRIA I GÈNERE OP 6 

Introducció teòrica. Conceptes bàsics. Història de gènere, 
història de les dones. Problemes historiogràfics. Fonts i 
metodologia de la construcció històrica de les identitats i 
relacions de gènere. Cercant i construint nous subjectes 
històrics. Família, treball i poder en les societats 
preindustrials. Comportaments socials, ideologia i cultura. 
Dones i homes en el feudalisme. Liberalisme moviments 
socials i feminismes en el segle XIX. Les polítiques de 
gènere i el moviment feminista en el segle XX. 

32061 

MODELS I 
CONSTRUCCIONS 
HISTÒRIQUES EN 
L'ANTIGUITAT I EN L’EDAT 
MITJANA 

OP 6 

Invasions, colonitzacions i deportacions: formes de 
conceptualitzar els processos migratoris. Identitats ètniques, 
culturals i religioses: la comunitat enfront de “l'altre”. El 
concepte de ciutat com a problema historiogràfic. Llibertat i 
servitud: models de dependència socioeconòmica. 

32062 

IDEES I CONSTRUCCIONS 
HISTÒRIQUES EN LES 
ÈPOQUES MODERNA I 
CONTEMPORÀNIA 

OP 6 

Revoltes i revolucions. Concepcions i interpretacions dels 
moviments socials i polítics. Democràcia, república, 
monarquia, nació. Usos i interpretació. Guerra i pau. 
Concepció de la violència, la diplomàcia i el consens en les 
relacions polítiques. Heterodòxies, utopies i models 
alternatius. Conceptualització de les alternatives a l'ordre 
establit. 

 

ITINERARI : EL MÓN EUROPEU I MEDITERRANI 

32070 

LES PRIMERES 
SOCIETATS I CULTURES 
DEL MEDITERRANI 

OP 6 

El primer poble del Mediterrani. Del neolític a l'edat del 
bronze: interacció i diversitat cultural. El final de la 
prehistòria: la colonització fenícia, el període orientalitzant i 
l'edat del ferro en el Mediterrani central i occidental. Bases 
de la cultura mediterrània: les primeres civilitzacions 
orientals. Moviments de població i formes culturals en els 
orígens de la cultura mediterrània. La koinè cultural 
mediterrània fins a l'ascens de Roma. 

32071 

FONAMENTS 
MEDITERRANIS D'EUROPA: 
ROMA, CRISTIANISME I 
ISLAM 

OP 6 

Hel·lenisme i romanització: les bases culturals de l'Imperi 
romà. Roma i el cristianisme: de Jesucrist a la seua 
expansió mediterrània. La cristianització de l'Imperi romà i la 
seua projecció en la cultura europea. Cristianisme medieval 
i cristianització: models d'integració i processos de 
sincretisme. Islam i Islamització: models i moviments 
socioreligiosos. Intercanvis, transmissions i conversions 
religioses en el Mediterrani medieval. 

32072 
L'OBERTURA D'EUROPA AL 
MÓN 

OP 6 

L'inici de les grans exploracions i la formació dels imperis 
colonials. La connexió dels oceans i l'exploració terrestre 
d'Euràsia i Amèrica del Nord. El tardà descobriment d'Àfrica 
i l'exploració del Pacífic. La mundialització de les relacions 
econòmiques. Els avanços científics i tècnics. Els 
intercanvis culturals i l'impacte de les noves societats en la 
consciència europea. 

FORA D'ITINERARI 

32098 PRÀCTIQUES EXTERNES  OP 6 Els establits en el conveni de pràctiques corresponent. 
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PREREQUISITS

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent Erasmus 
està promogut per la Unió Europea, amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països membres.
Programa de Mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden cursar una part dels seus 
estudis en Universitats no europees amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi 
es farà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT

Programa de Mobilitat Nacional SICUE: permet als estudiants fer una part dels seus estudis en altra universitat espanyola 
distinta de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil 
curricular.
Programa DRAC: té com objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).
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HISTÒRIA

QUART CURS - SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 18 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  12 ECTS)(2)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

15 16

ITINERARI : EL MÓN EUROPEU I MEDITERRANI 

32073 

HISTÒRIA ACTUAL 
D'EUROPA I DE LA 
INTEGRACIÓ EUROPEA 

OP 6 

Europa després de la segona guerra mundial. L'Europa 
occidental: recuperació econòmica i desenvolupament 
polític. El procés d'integració europea: causes i efectes. Els 
països del bloc de l'Est i la crisi del comunisme. La caiguda 
de el “mur” i la “unificació” europea: causes i 
conseqüències. L'Europa comunitària: del Tractat de la Unió 
a l'ampliació a l'Est. 

32074 

EUROPA I EL MÓN 
MEDITERRANI 
CONTEMPORANIS: 
ESTRUCTURES I 
DINÀMIQUES DE CANVI 

OP 6 

Europa i el món mediterrani contemporanis: una 
aproximació metodològica. El món mediterrani en les 
relacions internacionals: migracions, colonialisme i 
processos d'independència. Els exilis en el segle XX. 
Dictadures i democràcies des de 1945 en les dues ribes del 
Mediterrani: anàlisi comparativa. El conflicte 
palestinoisraelià. Les relacions Nord-Sud en la societat 
actual europea i mediterrània. 

FORA D'ITINERARI 

32098 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 Els establits en el conveni de pràctiques corresponent. 

 

32045 

AMÈRICA: HISTÒRIA DES 
DE LA COLONITZACIÓ FINS 
AL TEMPS PRESENT 

OB 6 

Amèrica i Europa: la trobada entre dos mons. L'organització 
del món colonial i el sorgiment de la personalitat americana. 
Les contradiccions del reformisme borbònic a Amèrica. Els 
processos de les diverses independències americanes. 
L'època de consolidació i reconstrucció: problemes dels 
estats americans. L'hegemonia dels Estats Units davant una 
Amèrica Llatina entre la revolució, la contrarevolució i la 
democratització. 

32046 

DEMOCRÀCIES I 
DICTADURES EN 
L'ESPANYA DEL SEGLE XX 

OB 6 

Principals debats o problemes de l'Espanya del segle XX. 
Modernització econòmica i migracions. Conflictivitat social i 
formes de sociabilitat. Dictadures. Violència i guerres. 
Democràcies. 

32099 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 Els relacionats amb les matèries estudiades al llarg del títol. 

ITINERARI : PATRIMONI CULTURAL I DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA 

32053 
HISTÒRIA, IMATGE I 
CINEMA 

OP 6 

Discursos polítics i reconstrucció de memòria en les 
representacions iconogràfiques. Escenificacions del poder: 
fastos, cerimònies, rituals. Emblemes, il·lustracions i 
representacions simbòliques en l'era de la Impremta. 
Impremta. La mirada de l'altre: cinema, política i societat en 
el segle XX. Una taxonomia del cinema: la unitat de 
contraris. Cinema i història. El film com a font per a l'anàlisi i 
coneixement de la història contemporània. 

32054 
MEMÒRIA I USOS PÚBLICS 
DE LA HISTÒRIA 

OP 6 

Memòria i història. Conceptes i interpretacions. Polítiques 
de la memòria i llocs de memòria en l'època contemporània. 
El debat sobre la memòria en el món actual. Biblioteques, 
arxius i poder. Arqueologia i instrumentalització política de 
la història. 

ITINERARI : CULTURA I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES 

32063 

ESGLÉSIA, ESTAT I 
SOCIETAT EN L'ESPANYA 
MODERNA 

OP 6 

La situació de l'església en l'Espanya dels Reis Catòlics: 
recursos, organització i principis doctrinals. Els corrents 
d'espiritualitat, de l'humanisme renaixentista a la 
contrareforma. L'acció educadora i assistencial de l'església 
a Espanya i Amèrica. El regalisme i les relacions 
hispanoromanes. Plantejaments reformistes i nous reptes 
davant l'influx de les Llums. La qüestió jesuítica i les 
implicacions polítiques i econòmiques del reformisme 
religiós. 

32064 
HISTÒRIA I CULTURA 
CONTEMPORÀNIA 

OP 6 

Què és cultura? Repensar la Il·lustració: cientificisme, 
individualisme i humanisme en el món contemporani. 
Secularització i laïcisme: De “la mort de Déu” a la 
Declaració Universal dels Drets Humans. L'esquinçament 
de la història: Pensar després d'Auschwitz. Occident i 
Orient: mirades i discursos de l'altre. Globalització i 
multiculturalisme en el món actual. 

 

32099 
TREBALL DE FI DE 
GRAU 

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els requisits 
establits en la “Normativa de permanència i continuació d'estudis per als 
estudiants matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant” vigent. 
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MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ
Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques 
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no 
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles 
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament.

CULTURA
Tallers i cursos / Activitats culturals: concerts, teatre, música, dansa, exposicions... / 
MUA ( Museu Universitari) / Teatre i grups teatrals / Grups musicals (Orquestra 
Filharmònica, Coral) / Voluntariat cultural.

FORMACIÓ PRÀCTICA I OCUPABILITAT
Pràctiques curriculars i extracurriculares / Borsa d'ocupació / Gabinet d'Iniciatives 
per a l'Ocupació (GIPO) / Formació i orientació laboral / Centre d'Ocupació / 
Observatori d'Inserció Laboral / Pràctiques per a estudiants i titulats en empreses 
d'Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprèn.

ESPORTS
Pràctica lliure / Lligues internes / Lligues federades / Campionats Autonòmic i 
Nacional / Múltiples modalitats esportives / Instal·lacions ampliades.

ALLOTJAMENT I SERVEIS
Residències universitàries / Habitatges per a llogar i compatir / Cafeteries i menjadors 
amb preus especials / Transport universitari.

SUPORT I INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT
Servei d'Informació / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) / Secretaries dels Centres / 
Guia d'Estudiants / Sessions d'acolliment per a estudiants de nou ingrés / Programa 
d'Acció Tutorial.
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DOCÈNCIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
Materials, tutories i debats en línia / Sessions docents / Autoavaluació en línia / 
Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / Biblioteques 
especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves d'ordinadors i de sales en 
línia / Processos d'adaptació als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior: 
titulacions, continguts, metodologies ensenyament-aprenentatge...

RECURSOS TECNOLÒGICS
Ordinadors de lliure accés / Xarxa sense fil / Correu electrònic personal / Espai web 
propi per a publicar / Avantatges en adquisició de portàtils / Impressió remota de 
documents / Promoció de l'ús de programari lliure (COPLA) / Seu electrònica / Accès a 
la UA des de dispositius mòbils.
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Títols de grau 

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 
Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755 

 a/e:  informacio@ua.es 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

■ Espanyol: Llengua i Literatures    
■ Estudis Àrabs i Islàmics  
■ Estudis Francesos    
■ Estudis Anglesos  
■ Filologia Catalana      
■ Història 
■ Humanitats   
■ Traducció i Interpretació (Alemany)
■ Traducció i Interpretació (Francés)
■ Traducció i Interpretació (Anglés)

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

(ADE)      
■ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
■ Criminologia 
■ Dret  
■ Dret + ADE (DADE)  
■ Dret + Criminologia (DECRIM)  
■ Dret + Relacions Internacionals (DERRII)  
■ Economia   
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària    
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física   
■ Geologia 
■ Matemàtiques  
■ Química

CIÈNCIES DE LA SALUT

■ Infermeria
■ Medicina (pendent d'autoritzar) 
■ Nutrició Humana i Dietètica 
■ Òptica i Optometria 

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

■ Arquitectura Tècnica
■ Fonaments de l'Arquitectura 
■ Enginyeria Biomèdica
■ Enginyeria Civil 
■ Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 

4

4

■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE)
■ Enginyeria Multimèdia 
■ Enginyeria Química 
■ Enginyeria Robòtica

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:

7

8

9

Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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