
Història Contemporània i Món Actual
Màster universitari

El màster d’Història Contemporània i Món Actual 
té com a objectiu analitzar les dinàmiques socials, 
culturals i polítiques dels segles XIX, XX i XXI amb la 
finalitat d’oferir una interpretació més complexa i 
plural del passat. L’anàlisi històrica esdevé una font 
d’experiències humanes per altres moments i alhora 
ajuda a configurar la cultura històrica del present.
El màster ofereix una comprensió àmplia i rigorosa de 
la història contemporània que afavoreix la construcció 
d’una cultura històrica diversa i plural; proporciona les 
eines i habilitats adequades per respondre des d’una 
perspectiva crítica als desafiaments de la recerca, 
la docència, la divulgació i la gestió de la cultura 
històrica; i permet accedir als estudis de doctorat per 
tal de prosseguir la carrera acadèmica.
La diversitat de les assignatures optatives del màster 
permet adquirir coneixements específics des de 
diverses perspectives sobre les àrees següents: 
la història del segle XIX a través de l’anàlisi social, 
cultural, política i econòmica; la història del món 
durant la contemporaneïtat; la història d’Espanya 
en relació amb la de Catalunya; i la història dels 
moviments socioculturals i les identitats polítiques, 
de gènere i nacionals.

INFORMACIÓ BÀSICA 

Crèdits ECTS: 60
Durada mínima: 2 quadrimestres
Modalitat: Presencial i online
Idioma de docència:
Català i castellà
Places: 20 en modalitat presencial 
i 20 en virtual

 www.ub.edu

Tria el teu camí

EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL - PRÀCTIQUES - INVESTIGACIÓ
AL COR DE BARCELONA - BEQUES - INTERDISCIPLINARIETAT 
PROFESSIONALITZACIÓ - GRUPS DE RECERCA - CONEIXEMENT



Com s’estructura el màster?
El màster s’estructura de la següent manera:

• 15 crèdits obligatoris

• 30 crèdits optatius

15 crèdits de Treball de Fi de Màster. 

Assignatures Obligatòries
• Els arxius de la contemporaneïtat en l’era digital 

(5 ECTS)

• Metodologia de la recerca i transferència del 
coneixement (5 ECTS)

• Debats del món contemporani (ECTS)

• TFM (15 ECTS)

Assignatures Optatives
• Bases econòmiques i materials del món 

contemporani (5ECTS)

• Auge i decadència de la modernitat. La irrupció 
de la cultura de masses (1870-1945) (5ECTS)

• Cultures del treball, sindicalisme, anarquisme i 
socialisme (5 ECTS)

• Historia y Memoria/s de la contemporaneidad 
(5 ECTS)

• Processos de construcció nacional. Catalunya i 
Espanya (5 ECTS)

• Identidades de género y movilización en el siglo 
XX (5 ECTS)

• La globalització i les relacions de poder després 
de la guerra freda (5 ECTS)

• La dictadura franquista (5 ECTS)

• Violència política i guerres civils a la Catalunya 
Contemporània (5 ECTS)

• Pràctiques externes (5ECTS)

Objectius
• Desenvolupar un raonament crític davant els 

diferents processos històrics en l’àmbit de la 
Història Contemporània i els esdeveniments 
més recents;

• Identificar els principals camps de treball i 
perspectives pròpies de la investigació en 
Història Contemporània; i alhora comparar i 
valorar els diferents enfocament s metodològics;

• Classificar i identificar les diferents fonts 
històriques, valorar-les i localitzar-les en els 
arxius, centres de documentació o webs 
especialitzades;

• Interrelacionar la història Contemporània local i 
regional amb els processo s transnacionals i les 
perspective s interpretatives d’història global;

• Descriure, comparar i relacionar els processos 
polítics, socials, econòmics i culturals que 
es produeixen en espais locals, nacionals, 
transnacionals i globals per tal de formular 
interpretacions que posin de relleu la interacció 
d’aquests espais.

Què t’ofereix el màster?

Més informació:
https://www.ub.edu/historiacontemporaniamonactual/

El màster s’adreça a 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. 
També s’adreça a aquells que estiguin interessats en la recerca històrica així com als professionals de la 
comunicació i la cultura que vulguin formar-se per aplicar l’anàlisi, la recerca i la divulgació de la cultura 
històrica en els seus àmbits professionals des d’una perspectiva crítica i plural.



Capdavantera en recerca
Més de 660 projectes de recerca actius, 5.180 
publicacions científiques, 752 tesis doctorals 
llegides converteixen la UB en capdavantera 
en recerca.

Lideratge internacional
La UB és l'única universitat espanyola de 
la Lliga Europea d'Universitats de Recerca, 
formada per les 21 millors universitats de 
recerca d'Europa, i és present en nombroses 
xarxes universitàries de tot el món. 

Ajuts als estudis
La Universitat de Barcelona destina 600.000 
euros a un programa d'ajuts propi anomenat 
bkUB, adreçat tant a alumnes de grau com 
de màster oficial. 

Millor universitat d'Espanya
Ocupa la primera posició estatal en els 
rànquings universitaris més prestigiosos, 
com ara l'Academic Ranking of World 
Universities o el QS World University 
Rankings.

A qui s’adreça el màster? 
El màster s’adreça a 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.

També s’adreça a persones capacitades per a la 
recerca històrica. Per últim també a professionals 
capacitats per aplicar la història a l’àmbit de la 
cultura i la comunicació.

Per saber més sobre els requisits generals d’accés i 
la documentació, consulteu la web: 

https://tuit.cat/W2wef

Per saber-ho tot sobre les beques que ofereix la 
Facultat de Geografia i Història, consulteu el portal 
de beques de MónUB.

www.ub.edu/monub/beques/

I després? 
El màster capacita a l’estudiant per a les següents 
sortides professionals:

•  Ingrés en programes de doctorat que orientin 
els professionals cap al món universitari.

•  Recerca històrica i docència en universitats i/o 
en l’ensenyament de secundària.

• Feina en centres de documentació, arxius i 
biblioteques especialitzades en història.

• Feines de comunicació i difusió de la història, 
en especial en el món editorial i multimèdia.

• Anàlisi i assessorament en relació amb processos 
històrics en l’àmbit polític i sindical.

• Assessorament en projectes patrimonials, 
museístics i culturals.

Per què estudiar a la UB?



La Facultat del Raval està situada al mateix 
centre històric de la multicultural ciutat de 
Barcelona, e n un dels barris més antics de 
la ciutat, amb un impressionant nombre de 
recursos culturals que ajuden de forma directa i 
indirecta a completar una formació acadèmica 
d’excel·lència, especialment en el camp de les 
Humanitats.

Cal destacar que els nombrosos convenis i 
oportunitats tant internes com internacionals 
ofereixen als seus alumnes una completa 
formació i preparació per al món professional.

Estudiar a la Facultat del Raval és una 
excel·lent elecció que et permetrà 
una completa visió social i un ampli 
coneixement cultural, en la qual es 
recolza l'excel·lent oferta acadèmica 
que s’hi ofereix.

Les línies bàsiques de recerca del Departament 
d’Història Contemporània se centren sobretot 
en la història recent de Catalunya i Espanya, el 
multiculturalisme, la realitat actual de certs espais 
concrets del planeta, la importància del gènere 
dins l’acció dels agents de canvi, les institucions, la 
plasmació de la història dels nostres dies en les arts, i 
la història de la cultura i els intel·lectuals.

Vine i descobreix 
la Facultat de Geografia i Història

Contacte:
Coordinadora del Màster:
Jordi Roca Vernet
jrocavernet@ub.edu

Secretaria del Màster:
Despatx 1095
Telèfon: 93 403 78 09
master.contemporania@ub.edu

Facultat de Geografia i Història
Montalegre, 6
08001 Barcelona

Grups de Recerca
• SEALIT. SEAFARING LIVES IN TRANSITION. 

MEDITERRANEAN MARITIME LABOUR AND 
SHIPPING, 1850S-1920S

• PROJECTE D’INVESTIGACIÓ I+D+I:“TURISMO Y 
PERFORMATIVIDAD DE LA IDENTIDAD LOCAL: 
NACIÓN Y REGIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA    
POSTCOLONIAL    Y    DE    GÉNERO    
(CATALUNYA Y BALEARS: SIGLOS XIX-XXI)”

• PROJECTE D’INVESTIGACIÓ I+D+I: “EUROPA 
Y EL CAMBIO CULTURAL    EN    ESPAÑA.    
REDES    CULTURALES    Y CONEXIONES 
TRANSNACIONALES (1960-1975)”

• GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT CENTRE 
D’ESTUDIS HISTÒRICS INTERNACIONALS 
(GREC-CEHI)

• GRUP DE RECERCA “TREBALLS, INSTITUCIONS 
I GÈNERE”

• CENTRE D’INVESTIGACIONS “FILM-HISTÒRIA”

• CÀTEDRA UB JOSEP TERMES HISTÒRIA, 
IDENTITATS I HUMANITATS DIGITALS

• “PROJECTE QUADRIENNAL EL CINGLO ALT: 
ARQUEOLOGIA DE LA GUERRA CIVIL AL 
FRONT DEL PALLARS”.

• GEHCI. GRUP D’ESTUDIS D’HISTÒRIA DE LA 
CULTURA I ELS INTEL·LECTUALS.

Projecció investigadora


