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El màster universitari d’Història contemporània i món actual, organitzat per la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), va dirigit a estudiants i/o professionals interessats a aprofundir en el coneixement de la història 		
i les dinàmiques contemporànies que ajuden a entendre la complexitat del món actual.
El màster incideix en els processos d’evolució i ruptura que s’han produït des del segle XIX fins a l’actualitat. Planteja una visió
global de la història que contribueix a desenvolupar la capacitat d’analitzar i comprendre la diversitat històrica i cultural
del món en què vivim i, en conseqüència, a fomentar el respecte pels valors dels altres i la consciència cívica.
S’orienta a persones capacitades per a la recerca històrica, amb voluntat d’aprofundir en l’estudi de la historiografia
contemporània i de les diferents línies de recerca i tendències recents en l’àmbit de les ciències històriques contemporànies,
així com a la formació de professionals capacitats per a l’aplicació de la història en l’àmbit de la cultura i la comunicació.
El màster universitari d’Història contemporània i món actual posa èmfasi en l’estudi dels processos de canvi socioculturals i
polítics de l’època contemporània, des del segle XIX fins a les èpoques més recents, i ofereix una formació intel·lectual que,
per mitjà del coneixement històric, ajuda a entendre les complexes societats contemporànies.

A qui va dirigit
•

•

•

Llicenciats o graduats i professionals que vulguin
aprofundir en el coneixement de la història
contemporània i en les dinàmiques recents que ajuden
a entendre la complexitat del món actual.
Persones capacitades per a la recerca històrica que
vulguin aprofundir en l’estudi de la historiografia
contemporània i en el coneixement de les diverses línies
de recerca i tendències recents en l’àmbit de les ciències
històriques contemporànies.
Professionals capacitats per a aplicar la història 		
a l’àmbit de la cultura i la comunicació.

Requisits d’accés
D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret
1393/2007, de 29 d’octubre, per a accedir als màsters
universitaris oficials, es requereix una de les titulacions
següents:
•

Títol universitari oficial espanyol.

•

•

Títol expedit per una institució d’educació superior
de l’EEES que faculti, al país d’expedició, per accedir
a estudis de màster oficials.
Títol aliè a l’EEES. En aquest cas, és necessària o bé
l’homologació a un títol universitari oficial espanyol
o bé la comprovació prèvia (sense homologació)
per part de la Universitat de Barcelona que aquests
estudis corresponen a una formació equivalent als títols
universitaris oficials espanyols i que faculten, al país que
expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial.
L’acceptació en un màster oficial no implica en cap cas
l’homologació del títol previ ni el reconeixement a altres
efectes que el de cursar estudis de màster.

En cas de tenir una formació de grau o llicenciatura molt
allunyada de l’àmbit de les ciències socials o les humanitats,
la Comissió d’Admissió al màster determinarà, si escau,
els crèdits complementaris que haurà de cursar l’alumne.

Metodologia
El màster es pot realitzar en dues modalitats: una 100%
virtual (per mitjà del Campus Virtual de la UOC) i una
altra semipresencial (que combina docència presencial a
les aules de la Facultat de Geografia i Història de la UB i
docència virtual, per mitjà del Campus Virtual de la UOC).

Objectius
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Analitzar i interpretar fonts històriques de naturalesa
diversa.
Comprendre i sintetitzar idees i argumentacions relatives
al passat i a problemàtiques històriques i actuals, i saber
comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.
Aplicar els coneixements, les tècniques i les
metodologies específiques en l’àmbit de l’aprenentatge,
de la divulgació i de la recerca històrica.
Respectar la pluralitat d’enfocaments teòrics,
metodològics i morals.
Desenvolupar un raonament crític davant els diferents
processos històrics i els esdeveniments més recents.
Conèixer els principals camps de treball i les perspectives
pròpies de la recerca en història contemporània.
Integrar coneixements i formular proposicions a partir
de la informació disponible.
Conèixer els diferents enfocaments metodològics 		
i tendències historiogràfiques relacionades amb 		
la història contemporània.
Disposar de les habilitats d’aprenentatge necessàries i
de les metodologies específiques que en l’àmbit de la
història contemporània permetin, en el futur, elaborar
tesis doctorals o recerques científiques de manera
autònoma.

Direcció acadèmica
Teresa Abelló Güell
Professora titular d’universitat. Departament d’Història
Contemporània de la UB.
Jaume Claret Miranda
Professor agregat dels Estudis d’Arts i Humanitats 		
de la UOC.

Temari

Crèdits ECTS

Assignatures obligatòries

Debats del món contemporani
Els arxius de la contemporaneïtat
La història contemporània:
problemes d’interpretació
Treball final de màster
Assignatures optatives
Auge i crisi de la modernitat (1870-1914)
Configuració i processos de formació en
la societat contemporània
Conflictes polítics i guerres civils: la violència
en la Catalunya contemporània
Estat, identitats, nacions i nacionalismes
Història de la cultura contemporània
Història i memòries de la contemporaneïtat
Identitats de gènere, presències i
protagonismes de les dones en el món
contemporani
Innovació tecnològica i canvi social al segle xx
Les relacions de poder després
de la Guerra Freda
Ordre –o desordre– en el sistema internacional
contemporani
Pràctiques externes
Règim i oposició durant la dictadura franquista
Transicions, dictadura i democràcia

5
5
5
15

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

Més informació
Secretaria de la UB (Facultat de Geografia i Història).
C/ Montalegre, 6 - 08001 Barcelona
http://www.ub.edu/historiacontemporaniamonactual/
http://arts-humanitats.uoc.edu

Juntament amb:

La formació de postgrau de la UOC
Seus
BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156 - 08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

MADRID
Plaza de las Cortes, 4 - 28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta - 25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

SEVILLA
Avenida Torneo, 32 - 41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

MANRESA
Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM)
Avinguda de les Bases de Manresa, 1 - 08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3 - 46003 València
Tel.: 96 348 66 48

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1 - 17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67
TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114 - 08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00
TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18 - 43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

VILA-REAL
Biblioteca Universitària del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43 - 12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

MÈXIC DF
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 México DF
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus UOC a seus.uoc.edu

Premis i reconeixements UOC
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
Premi LTI App Bounty (2013)
Telefónica Ability Awards (2012)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
Center of Excellence del New Media Consortium (NMC) (2009)

Tota la informació actualitzada a
http://estudis.uoc.edu

–– Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
–– Premi Nacional de Telecomunicacions
de la Generalitat de Catalunya (2005)
–– Segell d’or d’Excel·lència Europea (EFQM) (2004)
–– Centre d’Excel·lencia de SUN (2003)
–– Premi ICDE d’excel·lència (2001)
–– Premi WITSA (2000)
–– Premi Bangemann Challenge (1997)

Estudis UOC
CATALÀ

ESPAÑOL

HUM_CAT_08_16

REUS
Carrer de l’Escorxador, s/n - 43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

