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Curs 2021-2022 

 
Primer Semestre. Inici de classes: dilluns 4 d’octubre. Fi de les classes (pot variar segons 
les festes que hagin caigut en el dia de la setmana; en general, la darrera sessió serà durant les 
primeres setmanes de gener). Del 25 de gener al  dia 11 febrer, de dimarts a divendres, la 
franja horària de 15 a 18 serà ocupada per l'assignatura Noves tecnologies aplicades a les 
ciències humanes, de caràcter obligatori. Per tant, durant aquesta franja horària no es 
podran fer classes de cap altra assignatura. 

 Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  
15-16h.30 La qüestió de la 

llengua en el món 
contemporani 
 
 

La difusió de la 
cultura en els 
regnes d’Aragó i 
Castella.  

 

Història, memòria, 
identitats 

 

Metodologia de la 
recerca en 
ciències humanes  

La cultura a 
l’Antiguitat:  de la 
Bíblia a Ciceró 
(del 8 d’octubre 
al 12 de 
novembre)/ 
Problemes 
actuals de la 
filosofia:  
(del 19 de 
novembre al 14 
de gener). 

 

La cultura material 
de la Prehistòria 

16.30- 18 Les disciplines 
artístiques del 
període modern  
(de 16h.30 a 
19h.30: del  13 de 
desembre al 20 de 
febrer) 

Art, cultura i 
institucions a 
l’edat  
mitjana 
 

El pensament polític 
a l’Europa del 
Barroc 

Comunicació 
científica  
 

El món clàssic: 
registre, 
documentació i 
interpretació  
 

18- 19.30 
 

Aproximacions 
crítiques a la narrativa 
contemporània.  

 La cultura de 
l’Humanisme i la 
seva pervivència  

Canvis i 
continuïtats en el 
món rural 

 

Disciplines 
arqueològiques 

 
 
 
 
 
 
Del 25 de gener al 11 de febrer:  
Assignatura Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes  
Gener: 25, 26, 27, 28 
Febrer: 1, 2, 3, 4, 8 , 9, 10, 11 i 15 (prova d’avaluació)   
Horari: 15-18:  Aula d’Informàtica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segon Semestre. Inici classes: setmana del 14 de febrer.  Excepte el Taller de Recerca, que 
es programarà, en els dies que s’especificaran més endavant, al llarg de tot el semestre, les 
altres matèries s’impartiran al llarg de les següents sis setmanes. Per tant, es preveu que la 
docència de les assignatures optatives acabi abans de Setmana Santa.  
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
15-16.30 Espais urbans i 

mercats en l’occident 
medieval 

 
 

Espais urbans i 
mercats a 
l’occident 
medieval 

Taller de 
recerca 

Literatura i 
societat a l’època 
moderna 
 
 

16.30-18  Tendències de 
l’art 
contemporani 
 
 
 
 
 
 

18-19.30      

 
 


