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ESTUDIAR HISTÒRIA... A L’AUTÒNOMA 

Bernat Hernández, coordinador del grau 

                 @ coordinacio.grau.historia@uab.cat 



El major col·lapse de trànsit de la història.  
Octubre 2010, Xina. Mil·lers de cotxes pràcticament aturats durant 

10 dies al llarg de 100 kms a l’entrada de l’autopista Pequín-Tíbet. 



TOTA LA HISTÒRIA EN TOT EL TEMPS...  
MÉS ENLLÀ DEL PRESENTISME 

«El buen historiador se parece al ogro 

de la leyenda. Ahí donde olfatea carne 

humana, ahí sabe que está su presa» 

March Bloch (1944) 

 

 

«Nos relajamos y nos 

congratulamos por haber ganado 

la Guerra Fría: una forma segura 

de perder la paz. Los años que van 

de 1989 a 2009 fueron devorados 

por las langostas» 

 Tony Judt (2010) 



DISCUTIR FONTS I DESCOBRIR-NE DE NOVES: EL MÈTODE CRÍTIC 



DEL SÍMBOL CULTURAL A L’INDIVIDU SÍMBOL 
 

DE L’INDIVIDU A LA MASSA I EL BIG DATA 



Quin estudiant d’Història volem? 

*Nota de tall juliol de 2015 

 Motivació per la formació contínua. 

 Capacitat d’anàlisi i reflexió crítica.  

 Aptituds de recerca. Dots d’organització del treball i sistematització 

de grans volums de material. 

 Habilitats de redacció i comunicació.  

 Coneixement de llengües estrangeres, especialment l’anglès. 



v 

Un Campus d’Excel·lència Internacional 

Un campus internacional 

saludable i sostenible 

Pràctiques externes i mobilitat 

internacional 

Una universitat líder en recerca 

Una universitat que fomenta 

la innovació i l’emprenedoria 

Una docència de qualitat 

Una universitat solidària, 

participativa i cultural 

Coneix la UAB 



v 

Reconeguda pels millors rànquings 
Coneix la UAB 

147 
del món 

RÀNQUING TIMES 

HIGHER EDUCATION 

2018 

12 
del món 

QS TOP 50  

UNDER 50 RÀNQUING  

2018 

167 
del món 

RÀNQUING BEST 

GLOBAL UNIVERSITIES 

2018 



Tria on vols anar 
Coneix la UAB 

Un 19 % dels titulats han fet 

estades a l’estranger. 

Programa DRAC 

Programa SICUE 

Erasmus + 

UAB Exchange Programme 

Programa Propi Califòrnia 

Pràctiques externes: 
  

Erasmus  
Programa propi 

18 % estudiants de la UAB són 
estrangers. Universitat 
catalana amb més estudiants 
estrangers. 

 
41 % estudiants de màster són 
internacionals 



Opcions Nota de tall 

 

BATXILLERAT I CFGS  5,00  

Proves per a més grans de 25 anys  5,00 

*Nota de tall juliol de 2017 

 

La nota que necessites 

Nota mitjana d’accés (curs 2016):   7,73 

 

PERFIL DE L’ESTUDIANT DE PRIMER CURS: 

• 73% PAU / 15% canvi de grau 

• 80% superen tots els crèdits al primer any. 



*Nota de tall juliol de 2015 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Anàlisi Musical 0.1 

 Cultura Audiovisual 0.1 

 Dibuix Artístic 0.1 

 Dibuix Tècnic 0.1 

 Disseny 0.1 

 Economia de l’Empresa 0.1 

 Geografia 0.1 

 Grec 0.2 

 Història de l’Art / Fonaments Arts 0.2 

 Llatí 0.2 

 Literatura Catalana 0.1 

 Literatura Castellana 0.1 

 Història de la Filosofia 0.1 

                                            Matemàtiques aplicades a les CC.SS 0.1 

 

>25 ANYS Arts i Humanitats 

 

 

Assignatures que ponderen 



Història a la UAB:  

Formació de futur a la teva mida 

 

*Nota de tall juliol de 2015 

 

 

 Campus i Facultat de Filosofia i Lletres. Garantia 

interdisciplinar i garantia de continuïtat formativa.  

 

 Integració de docència i recerca. 

 

 Adaptació dels horaris de classe (torns, règims de 

dedicació) 

 

 Curs introductori al grau d’Història. SAT 
 

 Alta optativitat en el quart curs (54 dels 60 crèdits). 

 

 Únic grau d’Història estatal amb 20 itineraris (4 

mencions exclusives a nivell espanyol) 

  



Què estudiaràs (1r- 2n -3r curs) 

*Nota de tall juliol de 2015 

 Assignatures de cinc àrees de coneixement: 

• Prehistòria 

• Paleografia, arxivística, codicologia i 

diplomática. Mètodes i historiografia 

• Història antiga 

• Història medieval 

• Història moderna 

• Història contemporània 

 Sobre quatre àmbits transversals de: 

•  Catalunya 

•  Espanya 

•  Europa 

•  Amèrica i món ultramarí 

 



Què estudiaràs (curs 4rt)... 

*Nota de tall juliol de 2015 

 Història i gènere* 

 Història de Catalunya 

 Història de la guerra* 

 Història antiga 

 Història medieval 

 Història moderna 

 Història contemporània 

 Història social i cultural de les èpoques moderna i  

 contemporània* 

 Patrimoni bibliogràfic* 

 

Treball de fi de grau 
 

Pràctiques externes 
 

Mencions: Itineraris de 5 assignatures, que 

consten al SET: 

 
 



... Què estudiaràs (curs 4rt) 

 

Mínors: 
 

• Mínor en ciències del llenguatge 

• Mínor en cultura clàssica 

• Mínor en cultura i literatura romàniques medievals 

• Mínor en estudis alemanys 

• Mínor en estudis bascos 

• Mínor en estudis en filosofia 

• Mínor en estudis gallecs 

• Mínor en estudis de gènere 

• Mínor en estudis literaris i culturals 

• Mínor en estudis portuguesos 

• Mínor en italià 

• Mínor en estudis hispanoamericans 

•  ... 



Per a què estudiar Història? 

 Un grau és un projecte vital i d’iniciació 

professional 

 Ensenyament i recerca. 

 Arxius, biblioteques i documentació. 

 Món editorial i mitjans de comunicació 

 Gestió i conservació del patrimoni històric, 

cultural i turístic 

 La història aplicada / pública. Assessoria i 

emprenedoria en organismes de l’administració 

pública i fundacions o empreses privades. Àmbits 

de la Responsabilitat Social Corporativa. 



Vols venir a visitar-nos? 
Un campus al teu servei 

Dia de les famílies: 

Inscripcions: 

www.uab.cat/dia-families 

dissabte 5 de maig 

Visita als habitatges 

de la Vila Universitària 

Rebuda de les famílies 

a la facultat/escola 
Servei gratuït de bus 

per visitar el campus  



Descarrega’t les guies! 

Connecta’t!  

www.uab.cat

/guies-pdf 

http://www.uab.cat/doc/guia-beques-ajuts.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-mobilitat-intercanvi.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-practiques-ocupabilitat.pdf
http://www.uab.cat/doc/10-raons-per-triar-uab.pdf


Moltes gràcies,  
t’esperem a la UAB! 

www.uab.cat 

Bernat Hernández, coordinador 

@coordinacio.grau.historia@uab.cat 
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