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Informació general de l'assignatura

Denominació EL PODER A L'EDAT MITJANA

Codi 12364

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Identitat Europea
Medieval

1 OPTATIVA Virtual

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

5

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3.5 1.5

Nombre de
grups

1 1

Coordinació SABATE CURULL, FLOCEL

Departament/s HISTÒRIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores d'estudi: 125

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà. En consultes personalitzades dels professors podran respondre en català,
francès, italià i anglès.

Distribució de crèdits La distribució és la següent: el professor Albert Cassanyes imparteix els dos primers
temes. La professora Maria Bonet explica els sis següents. Els últims dos temes
corresponen a professor Albert Cassanyes. Es realitzarà la prova avaluativa en línia
sota la supervisió de la coordinadora, la professora Maria Bonet, el dia 16 de maig. El
període lectiu és des del 29 de març al 16 de maig.
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BONET DONATO, MARIA maria.bonet@urv.cat 3

Dimarts i dijous de 19 a 20 hores
del per?ode lectiu. S??n els dies:
12, 14, 19, 21, 26, 28 d'abril i 3 i 5
de maig.
Videoconfer??ncia

CASSANYES ROIG, ALBERT albert.cassanyes@udl.cat 1

Dilluns i dimecres de 19 a 20
hores del per??ode lectiu. S?n els
dies: 31 de mar?? (dijous), 4 i 6
d'abril, i 9, 11 i 16 de maig. 
Videoconfer??ncia.

SABATE CURULL, FLOCEL flocel.sabate@udl.cat 1

Informació complementària de l'assignatura

Les societats medievals europees es van organitzar sota les accions de govern i la dominació política dels
diversos poders. Aquesta assignatura aporta el coneixement bàsic sobre els desenvolupaments i els fonaments
teòrics i fàctics d'aquests poders, ja siguin feudals, urbans o monàrquics. L'atenció a la historiografia i a les fonts
per a la història del poder medieval contribueixen a una convenient atenció actualitzada i científica dels objectes de
coneixement.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer les característiques, fonaments i desenvolupaments del poder a l'edat mitjana occidental.
Aprendre a analitzar fonts primàries i a utilitzar la bibliografia especialitzada per a l'estudi de el poder
medieval.

Competències

Las competències generals, específiques i transversals són:

 

Competències generals

CB6.- 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 d'investigació.
 
CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions (i els coneixements i raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
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Competències específiques

CE2.- Realitzar anàlisis en el procés d'investigació sobre las identitats  a l'edat mijana.
CE4. - Avançar  en el coneixement de les aportacions del periode medieval en la construcció d'Europa.
CE7. - Explorar noves estratègies en investigació i ser capaç de plantejar hipòtesis en l'àmbit de la identitat
europea medieval.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

El temari de l'assignatura es conforma a partir de les següents unitats:

1 Poder en la historiografia medieval

2 Fonts medievals del poder

3 La teoria de el poder. Bases ideològiques del poder medieval

4 Fonts del poder polític medieval: guerra i justícia

5 De les cèl·lules feudals a les monarquies feudals

6 L'Església: regulars, bisbats i organitzacions del poder

7 Els poders "universals": mite i realitat

8 Expansions europees

9 Ciutats, organització comunal i poder econòmic regional

10 Revoltes, rebel·lions i emergència de noves expressions de poder
 

Eixos metodològics de l'assignatura

Eixos metodològics de l'assignatura i la seva equivalència en hores de treball:

 

Metodologia Activitat
Hores

treball dirigit

Hores
treball no

dirigit

Valor

Avaluació

Presentació del tema pels
professors -introducció / síntesi a
l'tema-
 

Lectures orientades.
Lectures voluntàries -no dirigit-
Comentari de text

38 50 65%

Debat /Tutoria
Activitat complementària al seguimient de
les lectures i explicacions del professors

10  5%

Prova escrita. Assaig sobre un
tema a proposta dels professors

Prova avaluativa (+ lectures)
Lectura dels materials i visualització dels
vídeos

2  25 35%

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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1.-  Exposició dels continguts axials per part del professorat

2.-  Elaboració de continguts científics per part de l'estudiantat de manera individual per a cada tema.

3.-  Treball escrit d'avaluacio individual dels continguts

Sistema d'avaluació

Evaluació

Prova avaluativa dels continguts apresos pels i les estudiants. La prova es realitza amb el material  35%

Participació en les tutories  5 %

Comentaris de text i / o activitat en el seu lloc  65%

L'avaluació de l'assignatura es divideix en dues parts: la primera que correspon amb el període lectiu del professor
Cassanyes equival a l'40% de la nota, mentre que el 60% restant s'obtindrà de la part de la professora Bonet.

El calendari amb les avaluacions, lliuraments de comentaris i prova, s'anunciaran just en l'inici de l'assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

Balard, M., Genet, J.P., Rouche, M., Le Moyen Âge en Occident, París, 2003.

Bartlett, R., La formación de Europa. Conquista, civilización y cambio cultural, 950-1350, Valencia-Granada, 2003

Black, A., El pensamiento político en Europa, 1250-1450, Cambridge, 1996.

Bloch, M. La sociedad feudal, Mèxico, 1958.

Boureau, A., La religión de l’état. La construction de la République étatique dans le discours théologique de
l’Occident medieval (1250-1350), Paris, 2006.

Contamine, Ph., La guerra en la Edad Media, Barcelona, 1984 (1ª. Ed. 1980)

Estepa, Carlos, Instituciones y poderes en la Europa medieval: imperios, reinos y principados, Madrid, 2017.

García Fitz, F., Ejércitos y actividades guerreras en la Edad Media europea, Madrid, 1998.

Jehel, G., Racinet, P., La ville médiévale. De l’Occident Chretien à l’Orient musulman Ve-XVe siècle, Paris, 1996.

Kempshall, M. S., The common good in late medieval political thought,  Oxford, 1999.

Monsalvo, J. M., Las ciudades europeas del medieovo, Madrid, 1997.

Montanari, M., Storia medievale, Bari, 2005

Pacaut, M., Les estructures politiques de l’Occident Medieval, París, 1969.

Paul, J., Historia intelectual del Occidente medieval, Madrid, 2003.

Poly, Jean-Pierre Bournazel, E., El cambio feudal (siglos X al XII), Barcelona, 1984 (1ª 1980)

Sabaté, Flocel, ed., Els espais de poder a la ciutat medieval, Pagès editors, Lleida, 2018.

Sabaté, Flcoel, ed., El pdoer entre  la ciutat i la regió, Pagès editors, Lleida, 2018.

Kaeuper, R., War, Justice and Public Order: England and France in the Later Middle Ages, Oxford, 1988

Ullmann, W., Historia del pensamiento político medieval, Barcelona, 1983.
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Vauchez, A., La espiritualidad del Occidente medieval, Madrid, 1985.

Viroli, M., De la política a la razón de Estado. La adquisición  y transformación del lenguaje político (1250-1600),
 Madrid, 2009.

Watts, J., The Making of Polities. Europe, 1300-1500,  Cambridge, 2009.
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