
Sol·licitud de Matrícula al Màster Universitari en  
Història Contemporània i Món Actual 

Curs 2021 - 2022 

Cognoms:  

Nom:   

DNI/Passaport:   

MODALITAT: PRESENCIAL  

* Les pràctiques s’han de fer presencialment al lloc estipulat, també en la modalitat 
online.                    

Codi Assignatura Crèdits Quadr.

Els arxius de la contemporaneïtat en l'era digital obligatòria 5 1

Metodologia de la recerca i transferència del conei-
xement   
(s’imparteix online)

obligatòria 5 1

Debats del món contemporani obligatòria 5 1

Bases econòmiques i materials del món contemporani  
(s’imparteix online)

optativa 5 1

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

optativa 5 1

Cultures del treball, sindicalisme, anarquisme i socia-
lisme 

optativa 5 1

Història i Memòria/s de la contemporaneïtat optativa 5 1

Processos de construcció nacional. Catalunya i Espan-
ya 

optativa 5 2

Identitats de gènere i mobilització en el segle XX 
(s’imparteix online)

optativa 5 2

La globalització i les relacions de poder després de la 
guerra freda

optativa 5 2

La dictadura franquista optativa 5 2

Violència política i guerres civils a la Catalunya Con-
temporània

optativa 5 2

Pràctiques en institucions o empreses*  
(places limitades)

optativa 5 2

Treball Fi de Màster obligatòria 15 2

Treball Fi de Màster (Convocatòria febrer. Únicament 
s’hi poden acollir els alumnes que només tenen pen-
dent el TFM)

obligatòria 15 1



Recordatori pels alumnes: 

• El màster té un total de 60 crèdits. Es pot realitzar a temps parcial, el mínim requerit 

a realitzar en un any són 20 crèdits. 

• Els alumnes han de realitzar 30 crèdits obligatoris: tres assignatures (15 crèdits) i el 

Treball Final de Màster (15 crèdits).  

• Els alumnes han de realitzar 30 crèdits optatius (6 assignatures), a triar d’entre els 

50 crèdits optatius que oferim.  

• En la modalitat presencial hi ha tres assignatures que també s’imparteixen online. 

• Els alumnes que es matriculin a temps parcial han de matricular, com a mínim, 10 

crèdits dels 15 obligatoris. 

• Les assignatures en la modalitat presencial i online són les mateixes (en alguns ca-

sos canvien els professors). 

• TFM: recordeu que els alumnes que opteu per matricular els 45 crèdits lectius el 

curs 2021-2022 podreu matricular el TFM a la convocatòria del mes de febrer del 

curs 2022-2023. 

Codi Complements formatius (només si ho requereix la Comis-
sió) Crèdits Quadr.

Història Contemporània d’Espanya 6 1

Història Contemporània de Catalunya 6 1

Conformitat a la sol·licitud de matrícula (a signar pel coordinador) 

Barcelona,          de                               de 202 

Dr. Jordi Roca Vernet 
Coordinador del Màster en Història Contemporània i Món Actual


