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Prerequisits

Per a aquesta assignatura, no es consideren necessaris prerequisits, tot i que resulta aconsellable que els
estudiants tinguin un cert coneixement de llengües estrangeres i hagin realitzat algunes lectures de manuals
d'Història Contemporània.

Objectius

La matèria d'Història, en la que es contextualitza aquesta assignatura, permetrà accedir a un coneixement
bàsic dels principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la Humanitat en una perspectiva
diacrònica, des de la Prehistòria i fins al món actual, integrant els diversos espais geogràfics així com una
sensibilitat amb els aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere. De fet, la dimensió del coneixement
històric haurà de ser tan àmplia como sigui possible, ja que contribueix enormement a desenvolupar la
capacitat de comprendre la diversitat històrica i cultural. Així mateix, la matèria d'Història proporcionarà unes
primeres nocions al voltant dels diversos enfocaments temàtics de la ciència històrica (social, polític,
econòmic, de gènere, ideològic, cultural), així com de teoria i metodologia de la Història (debats i perspectives
historiogràfiques). Aquests coneixements seran augmentats, òbviament, quan siguin cursades les
assignatures nuclears del Grau.

En aquest marc, l'assignatura <<Fonaments del Món Contemporani>> significa la darrera part,
cronològicament, de la introducció que la matèria proposa al bloc d'assignatures nuclears del Grau. Per aquest
motiu, es fa un tractament específic dels temes i períodes referits a l'edat contemporània i, especialment,
aquells més propers als nostres dies.
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Competències

Història
Contextualitzar els processos històrics i analitzar-los des d'una perspectiva crítica
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Humanitats
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament el passat, la naturalesa del discurs històric i la funció social de la ciència històrica
Analitzar críticament el passat, la naturalesa del discurs històric i la funció social de la ciència històrica.
Analitzar un fet d'actualitat relacionant-lo amb els seus antecedents històrics
Aprendre de manera autònoma.
Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la
terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi històrica.
Enumerar fets històrics que han pogut influir en el desenvolupament científic
Exposar els conceptes propis de la Història contemporània
Identificar el context en que s'inscriuen els processos històrics
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
Identificar els mètodes propis de la història i la seva relació amb l'anàlisi de fets concrets.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Indicar moviments polítics, artístics, literaris, socials, etc., que han influït en un esdeveniment històric
Interpretar la pluralitat i l'heterogeneïtat del desenvolupament cultural de la humanitat.
Interpretat la pruralitat i heterogeneitat del desenvolupament cultural de la Humanitat
Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
Relacionar els elements i factors que intervenen en el desenvolupament dels processos històrics
Treballar en equip respectant tots els punts de vista.
Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.
identificar les relacions entre la ciència, filosofica, art, religió i política derivades del context
sociocultural
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Continguts

1- El canvi polític: de la Revolució Francesa i les seves hereves fins a la creació dels nous estats

2- El canvi econòmic: de la Revolució Industrial al crack de 1929

3- El canvi social: del socialisme utòpic al llegat de la Revolució Russa

4- El món no europeu: l'imperialisme i els seus efectes

5- El món en conflicte: del feixisme a la Guerra Freda

6- El món del present i del futur a debat: Tercer Món i Globalització

Metodologia

L'assignatura es fonamentarà en diferents aspectes metodològics, que s'indiquen a continuació:

-Classes teòriques dirigides pel professor: classes magistrals amb suport de TAC i debat en gran grup.

-Tutoria: Sessions concertades per a la resolució de dubtes i el debat sobre continguts específics de la
matèria, els problemes i els seminaris.

-Realització d'exercicis pautats d'aprenentatge.

-Estudi personal: Integració dels coneixements adquirits. Realització d'esquemes, mapes conceptuals,
resums.

-Lectura de textos i treball de materials audiovisuals. Redacció de treballs. Cerca d'informació bibliogràfica:
Lectura comprensiva de textos. Realització de ressenyes, resums i comentaris analítics. Comentari i anàlisi de
materials audiovisuals. Estratègies de cerca d'informació. Selecció de materials.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals, presentació i explicació del temari pel professor, motivació per a
la participació en el debat a classe. Realització d'exercicis escrits teòrics o pràctics.

60 2,4 1, 2, 5, 6, 10,
11, 12, 14, 17,
18, 20

Tipus: Supervisades

Tutories, converses amb els alumnes sobre el seu treball, orientació i correccció
dels exercicis teòrics i pràctics de curs (comentaris de textos, mapes, lectures,
resenyes de llibres...).

15 0,6 1, 5, 6, 10, 11,
12, 16, 17, 18,
20, 21

Tipus: Autònomes

Estudi de manual o manuals indicats a classe i altres lectures. 75 3 2, 4, 6, 10, 11,
14

Avaluació

L'  consistirà en les següents proves:avaluació
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L'  consistirà en les següents proves:avaluació

-Un treball escrit i un treball escrit o una exposició oral, cadascun dels quals tindrà un valor del 25% de la nota
final del curs. El contingut d'aquestes dues proves podrà ser recuperat en el cas que la mitjana aritmètica de
les tres activitats avaluatives del curs no arribi a 5 o més punts i es farà a través d'un examen final amb els
continguts de tot el curs.

-Examen, que el docent indicarà el primer dia de curs com s'organitzarà, i que té un valor total del 50% de la
nota final del curs. El contingut d'aquesta prova podrà ser recuperat en el cas que la mitjana aritmètica de les
tres activitats avaluatives del curs no arribi a 5 o més punts i es farà a través d'un examen final amb els
continguts de tot el curs.

Es considerarà que un estudiant entra en la categoria de "No avaluable" quan hagi lliurat un percentatge
d'evidències d'aprenentatge inferiors al 75% del total de l'avaluació i en el cas que la mitjana aritmètica de la
nota final del curs sigui inferior a 2 punts.

La còpia o plagi de fonts escrites (internet, llibres, treballs, etc.) suposa un zero en la qualificació de l'exercici
on s'hagi detectat. En el cas que aquesta dinàmica esdevingui reiterativa, l'estudiant perdrà la convocatòria del
total de l'assignatura.

La manca d'assistència a l'aula tindrà un impacte negatiu sobre la mitjana aritmètica del curs, que serà
establerta a criteri del docent en funció del caràcter reiterat d'aquesta manca d'assistència.

El procés de revisió de les proves tindrà lloc una vegada transcorregut el termini mínim per a la
correccióperpart del professorat, i es realitzarà en l' horari i despatx d'atenció a l'estudiant.

La  consistirà en un examen final amb els continguts de tot el curs, en el cas que la mitjanarecuperació
aritmètica de les tres activitats avaluatives del curs no arribi a 5 o més punts i, sempre i quan, l'estudiant hagi
lliurat un percentatge d'evidències d'aprenentatge que no sigui inferior al 75% i que la mitjana aritmètica de la
nota final del curs sigui igual o superior a 2 punts. La recuperació només possibilita  aprovar i, per tant, la nota
serà de 5.

Calendari de recuperació: Les dates dels exàmens de recuperació estan fixades per la Facultat. És la
responsabilitat de cadascú, professors i estudiants, saber la data que li correspon fer la recuperació de la seva
assignatura.

El professor ha de programar l'última prova de l'avaluació continuada com a mínim una setmana abans de la
data de recuperació. Els estudiants han d'haver tingut prou temps per revisar l'última prova abans de
presentar-se a la recuperació.

No serà permès la presentació a l'examen de recuperació per augmentar la qualificació per curs. A la
recuperació la qualificació serà només  (5) o .aprovat suspès

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 18, 20, 21, 22

Treballs del curs: comentaris de texts, mapes, lectures,
resenyes de llibres, exposicions

50% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14,
15, 17, 19
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