TREBALL DE CURS DE L'ASSIGNATURA LA FORMACIÓ D'EUROPA
Prof. A. Ferrer
Com es va anunciar a classe, s'ha de fer un treball en grup, preferiblement format per 4 alumnes.
Es tracta d'abordar una època històrica, un lloc geogràfic en un moment de terminat o un tema més
transversal, des de 4 òptiques diferents:
1.
2.
3.
4.

exposar la història política del moment: l'estructura de fets i dates;
exposar quines són les fonts escrites principals del període;
buscar i reunir informació del coneixement que aporta l'arqueologia sobre la qüestió;
exposar una síntesi general del període o tema elegit a partir de la informació reunida.

L'exposició serà oral i haurà d'anar acompanyada d'una presentació powerpoint o similar. El temps
de l'exposició serà de 20 minuts. Hi hauran de participar els quatre integrants del grup.
A més de fer la presentació, s'haurà d'entregar el guió i la presentació amb els noms dels integrants
del grup. El lliurament es podrà fer via correu electrònic o en un suport informàtic.
Es faran tutories sobre el tema elegit i la manera d'abordar-lo.
Una proposta de temes a tractar en el treball és la següent. Se'n poden proposar d'altres.
Romans i bàrbars
Baix imperi romà (s. IV)
Baix imperi romà (s. V)
Cristianisme (s. IV-V)
Regne visigot de Toledo
Regne franc merovingi
Regne vàndal
Britània al baix imperi
Imperi romà d'Orient (s. IV)
Imperi romà d'Occident (s. V i VI fins a Justinià)
Imperi de Justinià
Les conquestes de Justinià a Occident
Les conquestes de Justinià a Itàlia
Europa carolíngia
El temps de Muhammad (Mahoma)
El califat de Damasc
El califat de Bagdad
Al-Andalus
La reforma gregoriana de l'Església
El feudalisme
La primera Croada
...
És molt millor des de tots els punts de vista no deixar el treball per als últims dies. Els grups el
poden anar presentant a mesura que l'enllesteixin, així tindreu un final de semestre menys carregat.

