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ARTS I HUMANITATS

HISTÒRIA

En què consisteix?
El principal objectiu és analitzar el 
comportament de les societats humanes 
al llarg de la història i en cadascuna de les 
etapes establertes científicament. Aquesta 
anàlisi es durà a terme a partir del principi 
de multicausalitat i relacionant fenòmens 
de diferent naturalesa (polítics, econòmics, 
culturals…).

Quin perfil has de tenir?
  Interès pel passat i per cercar 

arrels històriques a les grans 
característiques de les societats 
actuals.
  Interès per cercar informació de 

manera autònoma.
  Capacitat de relacionar fets 

de diferent naturalesa (polítics, 
econòmics, socials, culturals…).
  Capacitat de valoració de les 

cultures europees i de fora d’Europa.

Facultat de Filosofia i Lletres
Serveis administratius:
Edifici Ramon Llull
Tel.: 971 17 34 69
secretaria.rl@uib.cat

Quines sortides professionals tindràs?
  Com a docent a l’ensenyament secundari i 

superior.
  Com a gestor cultural en entitats públiques i 

privades.
  Com a investigador dedicat a la recerca històrica 

i arqueològica. Ja sabem que és una sortida 
complicada en el nostre país, però això no lleva que 
aquest grau sigui una bona via per iniciar-se en una 
futura carrera investigadora
  Com a arqueòleg en excavacions, ja siguin 

preventives o programades (recerca). El grau 
en Història és una de les titulacions que exigeix 
l’Administració per poder tenir accés a la direcció 
d’excavacions arqueològiques.
  En arxius, biblioteques i centres de documentació.
  A l’àmbit editorial.
  En mitjans de comunicació.

La planificació de l’ensenyament pretén que 
l’alumne pugui conèixer no només l’evolució 
històrica de les societats sinó també el 
diferent tractament historiogràfic que ha 
rebut cada període o fenomen històric que 
s’estudiï, com també iniciar els alumnes en 
treballs de recerca adequats al nivell de grau. 

Quines competències adquiriràs
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Itineraris
 Història Contemporània
 Història Medieval i Història Moderna
 Prehistòria i Història Antiga



Tècniques d’Expressió Oral i Escrita*
Introducció als Estudis Literaris*
La Idea d’Europa mitjançant la Història*
Cultura Visual: Temes i Símbols en la Història de l’Art*
Introducció a les Comunitats Prehistòriques*

Societats i Cultures en l’Edat Antiga*
Societats i Cultures en l’Edat Mitjana*
El Món Mediterrani en l’Edat Contemporània*
La Filosofia en el Món Actual*
Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua 
Anglesa*

Prehistòria de l’Edat de Bronze
Història Antiga de Roma
Història de l’Alta Edat Mitjana d’Espanya
Història Moderna d’Espanya
Història Contemporània d’Espanya fins a 1939

Prehistòria de l’Edat del Ferro
Història Antiga d’Espanya
Història de la Baixa Edat Mitjana d’Espanya
Història Contemporània d’Espanya des de 1939 fins a 
l’Actualitat
Optativa 1

60 144 30 6

*Formació bàsica Obligatoris Optatius
Treball de 
Fi de Grau

PRIMER CURS SEGON CURS

TERCER CURS QUART CURS
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Prehistòria I
Història de l’Antic Orient
Història Medieval Universal de l’Alta Edat Mitjana
Història Universal de l’Alta
Edat Moderna
Història Contemporània Universal

Prehistòria II
Història Antiga de Grècia
Història Medieval Universal de la Baixa Edat Mitjana
Història del Segle XVIII
Història del Món Actual

Arqueologia Prehistòrica
Epigrafia i Numismàtica en el Món Antic
Paleografia i Diplomàtica
Optativa 2
Optativa 3

Mètodes i Tècniques del Treball Històric (Antic Règim)
Tendències Historiogràfiques en l’Edat Contemporània 
(Teories, Fonts i Mètodes)
Treball de Fi de Grau d’Història
Optativa 4
Optativa 5

la UIB t’ofereix diverses 
vies per acreditar el 
nivell d’anglès que 
necessites per obtenir 
el títol de grau?

Sabies que... 

ARTS I HUMANITATS

HISTÒRIA

PLA D’ESTUDIS
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Entre els optatius hi ha 6 crèdits de pràctiques externes.

 Crèdits ECTS: 240
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