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RESUM
Estudi de les instàncies i actors de poder real, estamentals, territorials i locals, així com dels seus
mitjans i competències, a la Mediterrània Occidental, i de la seva evolució al llarg de l'Edat Moderna

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits

COMPETÈNCIES
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- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats
en la investigació en Història Moderna del Mediterrani Occidental.
- Analitzar de forma crítica treballs en l'àrea de la Història Moderna del Mediterrani Occidental.
- Analitzar des d'una perspectiva comparada la història europea en l'Edat Moderna.
- Analitzar la història local i regional del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna.
- Compendre que el coneixement històric està en contínua construcció i comparar i avaluar les
distintes perspectives historiogràfiques.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
L'estudiant tindrà un coneixement avançat dels fonaments històrics que permeten explicar la història de
la Mediterrània Occidental durant l'Edat Moderna i contribuir a definir les diverses identitats que en
aquest àmbit es van superposar. I en particular de les instàncies i actors de poder real, estamentals,
territorials i locals, així com dels seus mitjans i competències, i de la seva evolució. Serà capaç de
buscar i analitzar informació sobre la matèria, elaborar i presentar, per escrit i oralment, les seves
reflexions sobre el tema

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Reis, Prínceps, Consells. L'organització centralitzada del poder reial

2. Els territoris i el govern de les monarquies

3. Les assemblees representatives: Corts i Parlaments

4. Els governs municipals: de la capacitat estatutària al control absolutista
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Seminaris
Tutories reglades
Lectures de material complementari
Preparació d'activitats d'avaluació
TOTAL

Hores
22,00
8,00
1,00
54,00
40,00
125,00

% Presencial
100
100
100
0
0

METODOLOGIA DOCENT
L´assignatura està dividida en dues parts, una d´elles impartida per un professor de la UVEG i l´altra per
un professor de les universitats que participen en el màster. En un termini mínim d´un mes abans del
començament del curs s'enviaran per via informàtica les indicacions necessàries per a la preparació del
curs, material bibliogràfic i temes de treball per a la seua assignació. La docència presencial se centrarà
en dos setmanes consecutives durant les quals es procedirà a l'explicació de la matèria per part dels
professors i a la presentació i discussió dels treballs realitzats pels alumnes.

AVALUACIÓ
SISTEMA D'AVALUACIÓ

PONDERACIÓ MÍNIMA

Assistència a les clases
presencials i a les tutories

PONDERACIÓ MÀXIMA

25.0

25.0

Participació en les discussions
dels seminaris i fòrums on-line

5.0

5.0

Presentació oral dels treballs

20.0

20.0

Treballs escrits

50.0

50.0

REFERÈNCIES
Bàsiques
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- C. RUSSEL y J. ANDRES-GALLEGO (Dirs.), Las Monarquías del Antiguo Régimen, ¿Monarquías
compuestas?, Madrid, Editorial Complutense, 1996.
P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Fragmentos de Monarquía. Trabajos de historia política, Madrid,
Alianza Universidad, 1992.
R. L. KAGAN y G. PARKER (eds), España,Europa y el mundo Atlántico. Homenaje a J.H.
Elliott,Madrid, Marcial Pons, 2001.
A. DUBETT JJ. RUIZ IBAÑEZ, Las Monarquías española y francesa (siglos XVI-XVIII) ¿Dos
modelos políticos?, Madrid, Casa de Velázquez, 2010.
Acta Curiarum Regni Sardiniae. Istituzioni rappresentative nella Sardegna Medioevale e Moderna,
Cagliari , Consiglio Regionale della Sardegna, 1984.
J. M. TORRAS I RIBÉ, Els municipis Catalans de lAntic Règim, 1.453-1.808, Curial,
Barcelona,1.983.
R. FERRERO MICÓ L. GUIA MARIN (eds): Corts i Parlaments de la Corona dAragó. Unes
institucions emblemàtiques en una Monarquia Composta, PUV, València, 2008.
A. MATTONE M. TANGHERONI ( cura di): Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a
Sassari nel Medioevo e nellEtà Moderna (Atti del Convegno di Studi, Sassari, 12-14 maggio 1983),
Editrice Democratica Sarda, Cagliari 1986.
D. BERNABÉ GIL, El municipio en la Corte de los Austrias. Síndicos y embajadas de la ciudad de
Orihuela en el siglo XVII, Valencia, 2007.

ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern

D'acord amb les indicacions de la UV, i els acords adoptats per la CCA i la CI del Màster, la docència de
les assignatures es desenvoluparà preferentment de forma presencial, llevat d'aquelles assignatures que
habitualment, i segons la seua Guia Docent, s'imparteixen online. La presencialitat a l'aula estarà limitada
pel nombre màxim d'estudiants que hi poden coincidir, segons les normes i protocols de seguretat
establerts per les autoritats en funció de les circunstàncies sanitàries. En cas de que aquestes impedixquen
la normal assistència a classe de professorat i alumnat, es valorarà, d'acord amb les indicacions del Centre
i dels serveis corresponents de la UV l'assistència al aula d'una part de l'alumnat, i el seguiment de la
classe per la resta mitjançant videoconferència síncrona, que, a més, pot ser gravada. En cas de no ser
possible cap tipus d'assistència, el professorat proporcionarà el material digital que podrà ser en divers
format (textos, audios, vídeos, etc., disponibles sense restricció de drets o d'elaboració pròpia), així com
sessions de videoconferència amb els estudiants que poden ser gravades per a facilitar la seua consulta
asíncrona. En qualsevol cas, es garantirà la recepció de tots els continguts de les assignatures per part de
l'alumnat.
Avaluació
En cas de no poder-se realitzar, com a conseqüència de les circumstàncies sanitàries, les activitats
presencials d'avaluació (assistència a classes i tutories, presentació oral de treballs, debats), aquestes
es realitzaran per mitjans virtuals (a l'Aula Virtual, mitjançant fòrums, videoconferències , qüestionaris o
altres recursos, així com correu electrònic). Els percentatges d'avaluació assenyalats a la Guia Docent
es mantenen inalterats.
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