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Història del Món Contemporani
El màster universitari d’Història del Món Contemporani comprèn des dels orígens de la modernitat fins als nostres dies i aporta una
mirada geogràfica oberta a una visió global i no exclusivament eurocèntrica. És un programa interdisciplinàriament conscient de la
riquesa i la fecunditat dels territoris de frontera, críticament actiu en la incorporació de la perspectiva de gènere i del compromís
ètic i global, pedagògicament inclusiu pel que fa a narratives docents i d’investigació diverses i competencialment definit per la
potencialitat del mètode històric.
Aquest màster ofereix una formació intel·lectual avançada, especialitzada i interdisciplinària mitjançant un ensenyament virtual.
Es tracta, sobretot, d’adquirir les competències, coneixements i eines necessaris per tal d’utilitzar el mètode històric com a palanca
decisiva per analitzar alguns dels reptes contemporanis, qüestionant els plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les
formulacions estàndards d’aquests problemes. Perquè la història serveix tant per aproximar-se de manera comprensiva i complexa
al passat com per reflexionar sobre els processos històrics i les seves conseqüències en els àmbits polític, cultural, social, tecnològic
i ambiental.

Objectius

A qui va dirigit

El màster universitari d’Història del Món Contemporani
proporciona les eines i metodologies pròpies del mètode
històric per poder aprofundir en l’anàlisi i la comprensió de
la complexitat de les societats actuals. Per això, se centra
en els processos de canvi (polític, social, cultural, econòmic i
mediambiental) que han condicionat la nostra història actual
i ofereix als l’estudiant una formació avançada i especialitzada
que compleix els principis d’una formació intel·lectual i
interdisciplinària avançada.

Aquest màster s’adreça a professionals i persones provinents
de diferents àmbits disciplinaris que, en la seva vida
professional o investigadora, s’enfronten a alguns dels
problemes globals contemporanis o a les seus múltiples
derivacions locals.

Podem destacar les competències següents:

•

•

•

•

•

Identificar i reconèixer críticament els esdeveniments,
les perspectives i els marcs teòrics i conceptuals que ens
ajudin a interpretar i comprendre els processos històrics
regionals i globals més recents.
Posar en relació les tendències i els enfocaments
historiogràfics i els models teòrics i conceptuals més
rellevants, i construir noves preguntes o definir punts de
vista alternatius amb les eines i les aproximacions que ens
ofereix el mètode històric.
Analitzar críticament fonts històriques de diversa índole,
extraient-ne i discutint-ne els arguments fonamentals i les
aportacions originals, i aplicar-los a l’anàlisi de fenòmens
socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de
l’actualitat.
Raonar i valorar críticament les implicacions històriques
sobre societats concretes i sobre la condició humana en
general dels diferents corrents ideològics, morals, polítics,
econòmics, científics i tecnològics que actuen en el món
contemporani.
Enriquir la complexitat i la comprensió del relat històric
mitjançant la inclusió crítica de mirades no occidentals en
l’anàlisi dels reptes globals actuals.

L’objectiu formatiu del màster no és produir un tipus específic
de professional, sinó complementar la formació i l’experiència
professional d’origen, desenvolupant competències que
puguin ajudar la persona en la seva promoció professional o
en l’obertura de nous itineraris professionals i intel·lectuals.

Sortides professionals
Les sortides professionals del màster universitari d’Història
del Món Contemporani són:

•
•
•
•
•

Recerca històrica en universitats i centres d’investigació.
Docència en universitats o en l’ensenyament secundari.
Treball en centres de documentació, arxius i biblioteques
especialitzats en història.
Tasques de comunicació i difusió de la història,
especialment en el món editorial i multimèdia, el
periodisme i el documentalisme.
Anàlisi i assessorament en relació amb processos històrics
en l’àmbit polític i sindical, i en projectes patrimonials,
museístics o culturals.

Requisits acadèmics d’accés
Podran accedir a aquest màster universitari les persones
que disposin d’una titulació de llicenciatura o grau vinculada
directament a la disciplina històrica o que, provinents d’altres
titulacions, la Comissió d’Admissió avali, d’acord amb el
perfil d’ingrés recomanat i els criteris fixats. Amb l’objectiu
de compensar les possibles deficiències formatives que hi
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pugui haver en cada cas, es pot requerir la realització de fins
a 12 crèdits ECTS de complements de formació als estudiants
més allunyats de les titulacions identificades en el perfil
d’ingrés recomanat. Aquests crèdits poden ser una o les dues
assignatures següents:

•
•

Història contemporània I (6 crèdits)
Història contemporània II (6 crèdits)

Direcció acadèmica
Jaume Claret Miranda (UOC)
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
(1998). Llicenciat en Ciències de la Comunicació per la
Universitat Autònoma de Barcelona (1996) i en Humanitats
per la UPF (1998). La seva recerca s’ha centrat en la història
intel·lectual, cultural i política espanyola i catalana durant el
període contemporani.

Professorat
Eduard Aibar Puentes
Catedràtic d’Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia dels Estudis
d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Doctor
en Filosofia per la Universitat de Barcelona (UB). Director del grup
de recerca Open Science and Innovation (OSI). Especialista en
estudis de ciència i tecnologia (STS).
Carles Brasó Broggi
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra (UPF),
llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i en Estudis de l’Àsia Oriental per la UAB i la UPF. Treballa
com a consultor internacional de mercats emergents i com a
professor de la Universitat Oberta de Catalunya.
Anna Busquets Alemany
Doctora en Història per la Universitat Pompeu Fabra,
postgraduada en Llengua i Civilització Xineses i llicenciada en
Humanitats. Actualment és directora del màster universitari
d’Història Contemporània (UOC, UB) i subdirectora de docència
dels Estudis d’Arts i Humanitats.
Joan Fuster Sobrepere
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra i llicenciat
en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Actualment és professor agregat a la Universitat Oberta de
Catalunya, on dirigeix els Estudis d’Arts i Humanitats. Forma part
del grup de recerca consolidat IdentiCat.
Olívia Gassol Bellet
Doctora en Filologia Catalana (UAB). Coordina la docència
d’assignatures de Literatura, Estudis culturals, Edició digital i Arts
Escèniques. És directora de la revista acadèmica Dictatorships &
Democracies, membre del grup de recerca PROCTIS.
Marc Gil Garrusta
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona (UB). Coordina
les assignatures d’Història moderna i Història contemporània
i Geografia del grau d’Història, Geografia i Història de l’Art i del
grau d’Humanitats de la UOC. És membre del Grup d’Investigació
IdentiCat de la UOC.
Muriel Gómez Pradas
Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Saragossa,
llicenciada en Geografia i Història, especialitat d’Història de l’Art,
per la UB, i postgraduada en Museografia per la UPC.

David Martínez Robles
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra (2007).
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1996).
Director del grup de recerca ALTER de la Universitat Oberta de
Catalunya i director del grau d’Història, Geografia i Història de
l’Art de la UOC.
Joana Maria Pujadas-Mora
Doctora en Història per la UIB-CSIC (2009). Ha estat investigadora
principal de l’àrea de Demografia Històrica de el Centre d’Estudis
Demogràfics de la UAB i professora associada de el departament
d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de
la UB.
Ana Rodríguez Granell
Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona en
l’especialitat d’història del cinema. És professora dels Estudis
d’Arts i Humanitats de la UOC de les assignatures d’Història
de l’art, Història del cinema, Mitjans de comunicació i Cultura i
innovació del grau d’Humanitats.
Neus Rotger Cerdà
Doctora europea en Teoria de la Literatura i Literatura
Comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC.
Actualment és membre del Grup de Recerca en Estudis Literaris
Globals (Global).

Programa acadèmic

Crèdits ECTS

Per obtenir el títol de màster universitari d’Història del Món
Contemporani, l’estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS.
Tipus de matèria
Obligatòries
Optatives
Treball final de màster
Total

Crèdits ECTS
30
20
10
60

Assignatures obligatòries
Crèdits ECTS
Historiografia: les veus de la història
5
Història econòmica: les revolucions productives
5
Història política: la promesa moderna
5
Història de la cultura: ruptures i continuïtats
5
Història social: geografia de la humanitat
5
Iniciació a la investigació
5
Treball final de màster
10

Assignatures optatives
Escriure els passats
Institucions i polítiques de la història
Desigualtat(s)
L’economia en un món global
La pau i la guerra eternes
Entre imperis
L’era de l’Antropocè
Ciència, tecnologia i societat

Crèdits ECTS
5
5
5
5
5
5
5
5

Seus

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77
PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11
MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 934 817 272
REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67
TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66
MADRID
Plaça de les Corts, 4
28014 Madrid
Tel.: 915 991 188
SEVILLA
Carrer Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25
VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44
COLÒMBIA
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7945400
CIUTAT DE MÈXIC
Passeig de la Reforma, 265, pis 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Mèxic, D.F.
Tel.: + 52 55 55114206
Totes les seus UOC a
seus.uoc.edu

Times Higher Education World University Rankings
- Entre les 150 millors universitats joves del món.
- La millor universitat en línia d’Iberoamèrica.
- La segona universitat d’Espanya amb menys de 50 anys.

Premis i reconeixements UOC
- Homenatge als 25 anys d’història a la 25a. Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica (2020)
- Human Resources Excellence in Research (HRS4R)
de la Comissió Europea (2018)
- Premi EDEN d’excel·lència institucional (2016)
- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares de la
FEDER (2016)
- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) de la
IMS Global Learning Consortium (2015)
- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)

- Premi Center of Excellence del NMC (2009)
- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) de la
IMS Global Learning Consortium (2008)
- Premi Nacional de Telecomunicacions de la
Generalitat de Catalunya (2005)
- Centre d’Excel·lència al Global Education and
Research Program de SUN (2003)
- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
- Premi WITSA a la millor iniciativa digital (2000)
- Premi Bangemann Challenge a la millor iniciativa
europea en ensenyament a distància (1997)

Consulta l’oferta
formativa de la UOC
estudis.uoc.edu
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BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 934 817 272

