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Característiques del títol 

.  240 crèdits (4 cursos de 2 semestres amb 5 assignatures per semestre) en dos 
itineraris diferents: un generalista en Història i un altre amb menció (opcional) en 
arqueologia que capacitarà per dirigir excavacions arqueològiques. 

.  Docència realitzada fonamentalment en horari de matí. 

.  Pràctiques en empresa/institució per adquirir competències professionals i 
experiència laboral.

Especificitats del títol

.  Immillorable ràtio professor/nombre d’estudiants i dimensions de grups mitjans

.  Alta valoració de la qualitat docent del professorat per part de l’alumnat 

.  Elevada taxa d’èxit en la superació de les assignatures

.  Professorat amb un elevat nombre de doctors i amb llarga trajectòria de recerca

.  Possibilitat de completar la formació en forma de doble grau en Història (UdL) i en 
Història, Geografia i Història de l’Art (UdL/UOC)

Objectius formatius

Procurar un coneixement racional i crític del 
passat de la humanitat, amb la finalitat que 
l’estudiant pugui comprendre el present i fer-
lo comprensible als altres. 

Adquirir un coneixement bàsic dels 
principals esdeveniments i processos de 
canvi i continuïtat de la humanitat en una 
perspectiva diacrònica, des de la prehistòria 
fins al món actual. 

Proporcionar un coneixement bàsic dels 
mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi 
principals de l’historiador.

Adquirir un coneixement bàsic dels conceptes, 
categories, teories i temes més rellevants 
de les diferents branques de la investigació 
històrica i de com han anat evolucionant a 
través del temps. 

Sortides professionals

Múltiples i variades per la formació polivalent 
que atorguen els estudis d’humanitats, 
d’entre les quals destaquem:

.  Docència a l’ensenyament secundari i 
universitari

.  Recerca (màsters i doctorat)

.  Arqueologia: intervenció i gestió (amb 
menció específica)

.  Documentació (arxius, biblioteques, 
museus)

.  Conservació, difusió i gestió del patrimoni

.  Activitat editorial i mitjans de comunicació

.  Gestió i intermediació social i cultural

.  Guiatge i turisme cultural

Grau en 
Història 
El grau d’Història ofereix una formació acadèmica d’alt nivell, especi-
alitzada i professionalitzadora.  Amb voluntat d’innovació docent, els 
objectius formatius prioritaris se centren, primer, en ensenyar a ana-
litzar críticament els processos econòmics, socials, polítics i culturals 
de canvi i continuïtat en la història de la humanitat seguint criteris 
de rigor científic i utilitzant mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi 
propis del treball d’un/a historiador/a del segle XXI. 
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