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Aquest curs vol oferir a l'alumnat una visió pràctica i aplicada de dues 
disciplines que s'emmarquen dins l'Àrea de coneixement de Ciències i 
Tècniques Historiogràfiques: la història de l'escriptura o Paleografia i la 
ciència del document o Diplomàtica, centrant aquesta pràctica en els 
documents produïts a Catalunya en època medieval. L'objectiu principal és 
ensenyar a llegir, interpretar i comprendre documentació original, dins de 
l'àmbit de l'escriptura llatina. 
El curs que proposem ve a completar, en una vessant pràctica, la formació 
que els estudiants d'Història, tant de llicenciatura com de grau, reben en 
aquesta área de coneixement. Amb la lliure configuració d'itineraris es pot 
donar el cas de què un llicenciat no l'hagi cursat mai, circumstància que 
l'inhabilita per determinades practiques professionals i per la realització 
d'algun Màster. D'altra banda els estudiants que accedeixen al Màster en 
Cultures Medievals des d'altres ensenyaments no han cursat mai aquesta 
matèria cosa que els impedeix realizar tasques de recerca documental. 
Aquest curs és de caràcter eminentment pràctic. D'aquesta pràctica se'n 
desprendran els aspectes teòrics que s'hi troben implícits. A més del treball 
presencial a l'aula, cal que l'estudiant dugui a terme un treball personal a fi 
de reforçar, interioritzar i automatitzar els elements treballats. Aquest 
treball individual es realitzarà de forma no presencial a través del Campus 
Virtual. 



Lectura i interpretació de documents 
medievals catalans 

CURS DE PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA 
 

Calendari i horaris: De l’11 de febrer al 17 de juny de 2015 
Dimecres, de 18h a 21h (3 crèdits) 

Lloc: Seminari del Departament d’H. Medieval, Paleografia i 
Diplomàtica (Facultat de Geografia i Història) 

Preu del curs 180€ + taxes 

Matrícula: Del  2 al 9 de febrer de 2015 a la Secretaria de Màsters i 
Postgraus de la Facultat (places limitades)  

Correus de 
contacte: 

ecantarell@ub.edu 
mireia_comas@ub.edu 

Institut de Recerca en Cultures Medievals 

Departament d’Història Medieval, 
Paleografia i Diplomàtica 

Programa 
1. La lectura i interpretació de documents medievals, concepte i mètode. 
2. Les normes de transcripció i l'edició documental. 
3. El sistema abreviatiu a l'edat mitjana. 
4. L'anàlisi diplomàtica. La cronologia. 
5. De l'escriptura carolina a la humanística. Pràctiques de lectura i anàlisi 
 documental. 
6. Tractament, explotació i difusió del patrimoni documental. 
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