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Història
Grau en Història 

Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre orientatiu de places: 60

· Consulta els requisits d’accés a l’apartat Accés a la universitat d’aquesta mateixa guia.

Estructura general
ECTS per tipus d’assignatures Total Pràctiques externes 6
Formació bàsica 60 Reconeixement acadèmic 6
Obligatòries 126 Treball final de grau 12
Optatives 30 Total de crèdits 240

Assignatures de primer curs
  Nombre
  de crèdits
Comunicació oral i escrita  12
L’evolució de les societats humanes 12
Prehistòria   12
Història antiga  12
Món actual I   6
Món actual II  6
Total  60

Assignatures de segon curs
  Nombre
  de crèdits
Història de la ciència i la cultura  12
Història medieval  12
Història moderna  12
Història contemporània  12
Crèdits bàsics complementaris
(a escollir entre l’oferta d’assignatures 
bàsiques pròpies dels altres estudis de la Facultat) 12
Total  60

Mòduls al llarg de la carrera 
bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Mòdul Tipus Nombre
 d’ass. de crèdits
Crèdits bàsics comuns de Facultat bàs. 36
Crèdits bàsics propis bàs. 12
Crèdits bàsics complementaris bàs. 12
Prehistòria i Història antiga ob. 24
Història medieval, moderna i contemporània ob. 36
Història de Catalunya i d’Espanya ob. 24
Instrumental ob. 18
Temàtic ob. 18
Historiografia ob. 6
Optatives op. 30
Pràctiques pr. ext. 6
Reconeixement acadèmic rec. ac. 6
Treball final de grau TFG 12
Total  240
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Sortides professionals

El grau d’Història permet a l’alumne orientar-se cap a diverses sortides professionals, en 
alguns casos amb complements formatius posteriors: ensenyament en instituts de se-
cundària i en nivells acadèmics superiors, direcció d’excavacions i realització d’estudis 
arqueològics, treball en arxius i biblioteques, investigació històrica, gestió del patrimoni 
històric i cultural, indústria editorial, documentalisme i mitjans de comunicació, asses-
soria cultural, treball a l’administració pública, gestió de projectes internacionals,...

Assignatures de tercer curs
  Nombre
  de crèdits
Història de Catalunya  12 
Història d’Espanya  12 
Mòdul instrumental  18 

–  Opció a: Arqueologia-patrimoni,  
paleografia, antropologia

–  Opció b: Patrimoni històric,  
mètodes per a l’anàlisi històrica 

Assignatures optatives  18
Total  60

Assignatures de quart curs
  Nombre
  de crèdits
Mòdul temàtic 18

–  Opció a: Arqueologia 
– Opció b: Història social i econòmica
– Opció c: Història política i cultural 

Historiografia 6 
Pràctiques externes 6 
Treball final de grau 12 
Assignatures optatives 12 
Crèdits de reconeixement acadèmic  6
Total  60
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