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ntre els segles XV i XIX la Mediterrània va ex-
perimentar una profunda transformació que 
va defi nir un nou marc de relacions polítiques 

i econòmiques i de renovats horitzons culturals. L’es-
tudi d’aquests processos, d’innegable atractiu en ells 
mateixos, és clau per comprendre el nostre món i, 
en particular, els problemes als quals s’enfronta la 
construcció de la Unió Europea, com els límits de la 
sobirania, l’harmonització de diferents tradicions cul-
turals i la cerca d’una base ideològica comuna que 
respecti les identitats dels seus components.

OBJECTIUS GENERALS
Aquest Màster té per objectiu formar especialistes en 
l’evolució històrica i en la confi guració de les identi-
tats de la Mediterrània Occidental en l’Edat Moder-
na. Proporciona un complet panorama del període 
i les competències per aprofundir en la seva anàlisi 
i plantejar projectes de recerca. Així mateix ofereix 
perspectives per a la comprensió històrica dels desa-
fi aments als que s’enfronta avui la Mediterrània. Per 
aquest motiu, els problemes estudiats s’analitzen 
des de diverses perspectives, amb atenció als dife-
rents enfocaments historiogràfi cs i a les fonts.

E
PREINSCRIPCIÓ
1r període: 10 de febrer a 18 d’abril
Resolució: 30 d’abril

2n període: 20 d’abril a 21 de juny
Resolució: 30 de juny

3r període: consulteu el nostre web

INFORMACIÓ I CONTACTE
Facultat de Geografi a i Història
Montalegre, 6, 3r pis
08001 Barcelona
Telèfon: 93 4037961

histmediterrani@ub.edu
www.ub.edu/historiamoderna/master
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PREINSCRIPCIÓ:
1a fase: 1 de febrer a 17 de juny
2a fase: 17 de juliol a 3 de setembre
COORDINA:
Departament d’Història Moderna. 
Universitat de València
INFORMACIÓ I CONTACTE:
Facultat de Geografia i Història
Montalegre,  6, 3r pis
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www.ub.edu/historiamoderna/master
www.uv.es/masterhistoriamediterraneo

Màster InterunIversItarI

HISTÒRIA I IDENTITATS
A LA MEDITERRÀNIA

OCCIDENTAL
(S. XV-XIX)

CURS 2020-2021
ÀREA D’HISTÒRIA MODERNA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Amb la col·laboració de:

Entre els segles XV i XIX la Mediterrània 
va experimentar una profunda transformació 
que va definir un nou marc de relacions 
polítiques i econòmiques i de renovats 
horitzons culturals. L’estudi d’aquests 
processos, d’innegable atractiu en ells 
mateixos, és clau per comprendre el nostre 
món i, en particular, els problemes als 
quals s’enfronta la construcció de la Unió 
Europea, com els límits de la sobirania, 
l’harmonització de diferents tradicions 
culturals i la cerca d’una base ideològica 
comuna que respecti les identitats dels seus 
components.

OBJECTIUS GENERALS
Aquest Màster té per objectiu formar 
especialistes en l’evolució històrica i 
en la configuració de les identitats 
de la Mediterrània Occidental en 
l’Edat Moderna. Proporciona un complet 
panorama del període i les competències 
per aprofundir en la seva anàlisi i plantejar 
projectes de recerca. Així mateix ofereix 
perspectives per a la comprensió històrica 
dels desafiaments als que s’enfronta avui 
la Mediterrània. Per aquest motiu, els 
problemes estudiats s’analitzen des de 
diverses perspectives, amb atenció als 
diferents enfocaments historiogràfics i a 
les fonts.

PREINSCRIPCIÓ:
1a fase: 1 de febrer a 17 de juny
2a fase: 17 de juliol a 3 de setembre
COORDINA:
Departament d’Història Moderna. 
Universitat de València
INFORMACIÓ I CONTACTE:
Facultat de Geografia i Història
Montalegre,  6, 3r pis
08001 Barcelona
Telèfon: 93 4037961
Email: histmediterrani@ub.edu

www.ub.edu/historiamoderna/master
www.uv.es/masterhistoriamediterraneo

Màster InterunIversItarI

HISTÒRIA I IDENTITATS
A LA MEDITERRÀNIA

OCCIDENTAL
(S. XV-XIX)

CURS 2020-2021
ÀREA D’HISTÒRIA MODERNA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Amb la col·laboració de:

Entre els segles XV i XIX la Mediterrània 
va experimentar una profunda transformació 
que va definir un nou marc de relacions 
polítiques i econòmiques i de renovats 
horitzons culturals. L’estudi d’aquests 
processos, d’innegable atractiu en ells 
mateixos, és clau per comprendre el nostre 
món i, en particular, els problemes als 
quals s’enfronta la construcció de la Unió 
Europea, com els límits de la sobirania, 
l’harmonització de diferents tradicions 
culturals i la cerca d’una base ideològica 
comuna que respecti les identitats dels seus 
components.

OBJECTIUS GENERALS
Aquest Màster té per objectiu formar 
especialistes en l’evolució històrica i 
en la configuració de les identitats 
de la Mediterrània Occidental en 
l’Edat Moderna. Proporciona un complet 
panorama del període i les competències 
per aprofundir en la seva anàlisi i plantejar 
projectes de recerca. Així mateix ofereix 
perspectives per a la comprensió històrica 
dels desafiaments als que s’enfronta avui 
la Mediterrània. Per aquest motiu, els 
problemes estudiats s’analitzen des de 
diverses perspectives, amb atenció als 
diferents enfocaments historiogràfics i a 
les fonts.

PREINSCRIPCIÓ:
1a fase: 1 de febrer a 17 de juny
2a fase: 17 de juliol a 3 de setembre
COORDINA:
Departament d’Història Moderna. 
Universitat de València
INFORMACIÓ I CONTACTE:
Facultat de Geografia i Història
Montalegre,  6, 3r pis
08001 Barcelona
Telèfon: 93 4037961
Email: histmediterrani@ub.edu

www.ub.edu/historiamoderna/master
www.uv.es/masterhistoriamediterraneo

Màster InterunIversItarI

HISTÒRIA I IDENTITATS
A LA MEDITERRÀNIA

OCCIDENTAL
(S. XV-XIX)

CURS 2020-2021
ÀREA D’HISTÒRIA MODERNA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Amb la col·laboració de:

Entre els segles XV i XIX la Mediterrània 
va experimentar una profunda transformació 
que va definir un nou marc de relacions 
polítiques i econòmiques i de renovats 
horitzons culturals. L’estudi d’aquests 
processos, d’innegable atractiu en ells 
mateixos, és clau per comprendre el nostre 
món i, en particular, els problemes als 
quals s’enfronta la construcció de la Unió 
Europea, com els límits de la sobirania, 
l’harmonització de diferents tradicions 
culturals i la cerca d’una base ideològica 
comuna que respecti les identitats dels seus 
components.

OBJECTIUS GENERALS
Aquest Màster té per objectiu formar 
especialistes en l’evolució històrica i 
en la configuració de les identitats 
de la Mediterrània Occidental en 
l’Edat Moderna. Proporciona un complet 
panorama del període i les competències 
per aprofundir en la seva anàlisi i plantejar 
projectes de recerca. Així mateix ofereix 
perspectives per a la comprensió històrica 
dels desafiaments als que s’enfronta avui 
la Mediterrània. Per aquest motiu, els 
problemes estudiats s’analitzen des de 
diverses perspectives, amb atenció als 
diferents enfocaments historiogràfics i a 
les fonts.

PREINSCRIPCIÓ:
1a fase: 1 de febrer a 17 de juny
2a fase: 17 de juliol a 3 de setembre
COORDINA:
Departament d’Història Moderna. 
Universitat de València
INFORMACIÓ I CONTACTE:
Facultat de Geografia i Història
Montalegre,  6, 3r pis
08001 Barcelona
Telèfon: 93 4037961
Email: histmediterrani@ub.edu

www.ub.edu/historiamoderna/master
www.uv.es/masterhistoriamediterraneo

Màster InterunIversItarI

HISTÒRIA I IDENTITATS
A LA MEDITERRÀNIA

OCCIDENTAL
(S. XV-XIX)

CURS 2020-2021
ÀREA D’HISTÒRIA MODERNA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Amb la col·laboració de:

Amb la col·laboració de:

Entre els segles XV i XIX la Mediterrània 
va experimentar una profunda transformació 
que va definir un nou marc de relacions 
polítiques i econòmiques i de renovats 
horitzons culturals. L’estudi d’aquests 
processos, d’innegable atractiu en ells 
mateixos, és clau per comprendre el nostre 
món i, en particular, els problemes als 
quals s’enfronta la construcció de la Unió 
Europea, com els límits de la sobirania, 
l’harmonització de diferents tradicions 
culturals i la cerca d’una base ideològica 
comuna que respecti les identitats dels seus 
components.

OBJECTIUS GENERALS
Aquest Màster té per objectiu formar 
especialistes en l’evolució històrica i 
en la configuració de les identitats 
de la Mediterrània Occidental en 
l’Edat Moderna. Proporciona un complet 
panorama del període i les competències 
per aprofundir en la seva anàlisi i plantejar 
projectes de recerca. Així mateix ofereix 
perspectives per a la comprensió històrica 
dels desafiaments als que s’enfronta avui 
la Mediterrània. Per aquest motiu, els 
problemes estudiats s’analitzen des de 
diverses perspectives, amb atenció als 
diferents enfocaments historiogràfics i a 
les fonts.

PREINSCRIPCIÓ:
1a fase: 1 de febrer a 17 de juny
2a fase: 17 de juliol a 3 de setembre
COORDINA:
Departament d’Història Moderna. 
Universitat de València
INFORMACIÓ I CONTACTE:
Facultat de Geografia i Història
Montalegre,  6, 3r pis
08001 Barcelona
Telèfon: 93 4037961
Email: histmediterrani@ub.edu

www.ub.edu/historiamoderna/master
www.uv.es/masterhistoriamediterraneo

Màster InterunIversItarI

HISTÒRIA I IDENTITATS
A LA MEDITERRÀNIA

OCCIDENTAL
(S. XV-XIX)

CURS 2020-2021
ÀREA D’HISTÒRIA MODERNA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Amb la col·laboració de:



DIRIGIT A
 Graduats i llicenciats en Història i en altres títols 

d’Humanitats i Ciències Socials que vulguin adquirir 
una formació especialitzada en Història Moderna i, si 
escau, accedir als estudis de Doctorat.

 Professors d’Ensenyament Secundari i Batxillerat 
que desitgin actualitzar els seus coneixements sobre 
el període.

 Professionals que desitgin comprendre millor les 
arrels històriques dels problemes del nostre temps.

ORGANITZACIÓ DEL MÀSTER
El Màster consta de 60 crèdits ECTS. S’estructura en 
tres mòduls:

Bàsic (30 crèdits). S’organitza en dues matèries de, 
respectivament, dues i quatre assignatures obligatò-
ries de 5 crèdits.
Aporta coneixements generals teòrics i pràctics.

Complementari (15 crèdits). Format per dues ma-
tèries (Territori i Societat), que centren l’atenció en 
la metodologia i en les últimes recerques, i es com-
ponen d’assignatures optatives de 5 crèdits, de les 
quals cal cursar-ne tres, triades entre les que s’oferei-
xin anualment.

Treball Final de Màster (15 crèdits).
Treball de recerca original sobre fonts documentals 
i bibliogràfi ques.

PLA D’ESTUDIS
1- MÒDUL BÀSIC
30 crèdits. 1er semestre
Matèria Introducció a la investigació

• Historiadors i historiografi a del Mediterrani 
Occidental en l’Edat Moderna

• Fonts, Paleografi a i iniciació al treball de 
l’historiador

Matèria Fonaments Històrics del Mediterrani 
Occidental en l’Edat Moderna

• Institucions polítiques i poders territorials
• Activitats productives i xarxes mercantils en 

el Mediterrani Occidental
• Religions i circulació cultural
• Jerarquies i dinàmica social

2- MÒDUL COMPLEMENTARI
15 crèdits. 2n semestre
Matèria Territori

• El Mar Mediterrani: un espai d’intercanvis
• Identitats territorials i nacionals en el Medi-

terrani Occidental
• Paisatge històric, risc i medi natural
• El món rural
• La ciutat mediterrània

Matèria Societat
• Sistemes de poder i pensament polític
• Guerra i societat
• Espiritualitat, ortodòxia i control de les consciències
• Minories, dissidències i rebel·lies
• Creació i transmissió dels sabers
• Femení/masculí: identitats, relacions, funcions

3- TREBALL FINAL DE MÀSTER
15 crèdits.

El Màster es cursa íntegrament a les Universitats de 
Barcelona, València, Alacant i Jaume I de Castelló. 
Una part de les assignatures del Màster, però, és im-
partida per professors d’una altra de les universitats 
participants. Així mateix, la docència de diverses as-
signatures optatives és online, de manera que es pot 
escollir entre l’oferta de les quatre universitats.


