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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10314 - Taller de Paleografia (Edat Moderna)
Crèdits 1.2 presencials (30 hores) 3.8 no presencials (95 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 3S(Campus Extens)
Període d'impartició Tercer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Ricard Urgell Hernandez No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió Postgrau Postgrau

Contextualització

L’assignatura s’integra en el màster Patrimoni cultural: investigació i gestió, el que significa que els objectius
i la metodologia són diferents als que s’aplicarien als alumnes d’un màster específic de paleografia i
documentació. Això no obstant, es pretén donar a conèixer les eines per identificar i descriure un document,
tant en el format tradicional del regest com en de la norma arxivística ISAD (G) actual. És clar que per
identificar o descriure resulta necessari llegir i entendre el document, la qual cosa significa conèixer els
sistemes de sigles i abreviatures que apareixen als documents dels segles XV a XVIII, documents que
l’alumne podria haver d’afrontar com a futur gestor del patrimoni cultural o com a futur doctorand.

Requisits

Essencials
No hi ha requisits essencials per cursar l'assignatura.

Recomanables
Es recomana haver cursat, o cursar en el mateix any acadèmic, l'assignatura de paleografia i diplomàtica.

Competències
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Específiques
1. CE. 1. Coneixements especialitzats del patrimoni documental de la època moderna a partir de la

documentació vinculada amb la història de les Illes Balears, la Corona d’Aragó i la Monarquia
Hispànica..

2. CE. 2. Coneixement dels mètodes, tècniques i instruments per a l’estudi i investigació del patrimoni
documental..

3. CE. 3 Capacitat per treballar en arxius..
4. CE. 6 Habilitat per manejar fonts documentals..

Genèriques
1. CG 1. Capacitat d’analitzar, relacionar, interpretar, sintetitzar i expressar informació..
2. CG 2. Capacitat per aplicar el coneixement teòric a la pràctica..

Continguts

Continguts temàtics
I. El concepte de document històric. Les parts internes del document.

II. Tipologia de les fons documentals entre els segles XV i XVIII.

III. Evolució del tipus de lletra entre els segles XV i XVIII.

IV. Pautes per a la recollida de la informació documental
IV.1. Lectura i/o transcripció
IV.2. El regest
IV.3. La norma ISAD (G)

V. Normes generals de transcripció de documents

VI. Lectura i transcripció de documents entre finals del segle XV i la segona meitat del segle XVI.

VII. Lectura i transcripció de documents entre finals del segle XVI i el segle XVIII.

VIII. Lectura i transcripció de documents del segle XVIII.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Teoria de l'anàlisi
documental

Grup gran (G) Adquisició de capacitats per identificar, llegir, transcriure i analitzar els
documents dels segles XV - XVIII.
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes pràctiques Praxi de l'analisi
documental

Grup gran (G) Lectura, transcripció i identificació dels elements externs (tipus de lletra
i de suport documental) i interns (estructura diplomàtica) dels tipus
documentals de l'Edat Moderna

Tutories ECTS Plantejament de
dubtes i orientació
de l'alumne

Grup petit (P) Seguiment individual de l'aprenentatge i orientació per a la realització de
les activitats del curs.

Avaluació Examen Grup gran (G) Prova individual consistent en l'anàlisi complet d'un document de categoria
semblant als utilitzats en classe durant el curs. Es valorarà el grau de
coneixemnts i habilitats adquirits, així com la utilització de les fonts
bibliogràfiques. Aquesta activitat suposa un 40% de la nota final.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Treball amb el material
del curs

L'alumne completarà l'anàlisi de tots els documents proposats a classe, és a dir, la
trascripció, la identificació del tipus de lletra i del suport escripturari, i l'estructura
interna. Aquesta activitat suposa un 60% de la nota final.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Consulta dels documents
originals del material de
treball

Els originals dels documents es consultaran a l'Arxiu del Regne de Mallorca

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 24
Classes teòriques Teoria de l'anàlisi documental
Classes pràctiques Praxi de l'analisi documental
Tutories ECTS Plantejament de dubtes i orientació de

l'alumne
Avaluació Examen

Activitats de treball no presencial 95 3.8 76
Estudi i treball autònom individual Treball amb el material del curs
Estudi i treball autònom individual o en grup Consulta dels documents originals del

material de treball

Total 125 5 100
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A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Praxi de l'analisi documental

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta breu (No recuperable)
Descripció Lectura, transcripció i identificació dels elements externs (tipus de lletra i de suport documental) i interns

(estructura diplomàtica) dels tipus documentals de l'Edat Moderna
Criteris d'avaluació Lectura breu d'una part del document proposat a classe

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Plantejament de dubtes i orientació de l'alumne

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció Seguiment individual de l'aprenentatge i orientació per a la realització de les activitats del curs.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Examen

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció Prova individual consistent en l'anàlisi complet d'un document de categoria semblant als utilitzats en classe

durant el curs. Es valorarà el grau de coneixemnts i habilitats adquirits, així com la utilització de les fonts
bibliogràfiques. Aquesta activitat suposa un 40% de la nota final.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Treball amb el material del curs

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció L'alumne completarà l'anàlisi de tots els documents proposats a classe, és a dir, la trascripció, la

identificació del tipus de lletra i del suport escripturari, i l'estructura interna. Aquesta activitat suposa un
60% de la nota final.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari A
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Consulta dels documents originals del material de treball

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ()
Descripció Els originals dels documents es consultaran a l'Arxiu del Regne de Mallorca
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: % per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

BATELLI, G.: Lezioni di paleografia. Terza edizione, Cittá del Vaticano, 1949, [Ristampa Anastatica, 1967].
CABANES PECOURT, Mª D.. Elementos de paleografía, Valencia 1972.
CONTRERAS NUÑEZ, L.: "Sobre el actual concepto de paleografía", a Miscelánea Marín Ocete, vol. II,
pp. 831-844, Granada, 1974.
CORTES ALONSO, V.: La escritura y lo escrito: Paleografía y diplomática e España y América en los
siglos XVI y XVII, Madrid, 1968.
MATEU IBARS, J.y MATEU IBARS, Mª D.: Colectánea paleográfica de la Corona de Aragón: siglos IX-
XVIII, Barcelona, Universidad, 1980.
MILLARES CARLO, A. y MANTECON, J.I.: Album de paleografía Hispanoamericana de los siglos XVI
y XVII, I. Introducción y transcripciones. II. Láminas, Barcelona, 1975.
ROMERO TALLAFIGO, M., RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, L., SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A.: Arte de leer
escrituras antiguas. Paleografía de lesctura. Huelva, Universidad, 1995.

Bibliografia complementària

Altres recursos


