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TITULACIÓ: GRAU EN HISTÒRIA 

ASSIGNATURA: 32074 -EUROPA I EL MÓN MEDITERRANI CONTEMPORANIS: ESTRUCTURES I 

DINÀMIQUES DE CANVI 

DEPARTAMENT: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES 

PROFESSOR RESPONSABLE: José Miguel Santacreu Soler 

 

 [NOTA ACLARIDORA: han d'indicar-se les activitats d'adaptació curricular no presencial que 

s'estan realitzant i es realitzaran en el període inicial de suspensió de 15 de dies i també atesa 

la possible pròrroga de l'Estat d'Alarma que podria portar-nos en la pràctica a la no 

recuperació de la presencialitat] 

 

PERÍODE DE CONTINUÏTAT DOCENT (dies i tipus de classe): Classes teòriques i pràctiques: 

Dilluns de 13 a 15 i Dijous de 13 a 15 hores a través de l’eina de debats d’UACloud en l’horari 

de classes previst per la planificació docent.  

 

Consigne les activitats per a la substitució de la presencialitat en les tipologies: 

1.- Classes teòriques. 

A través d’UACloud, el professor i l’alumnat utilitzarem les eines següents per a comunicar-nos 

de manera asíncrona o síncrona en l’horari de classes previst per la planificació docent i en 

l’horari de les tutories.  A partir del 16 de març de 2020 i fins a la represa de les classes 

presencials, la docència s’impartirà en modalitat no presencial. Amb la finalitat de garantir 

l’accés als materials i recursos docents relacionats amb els continguts programats en aquest 

període per a facilitar l’estudi autònom, l’alumnat pot accedir als pdf de cada tema, objectius, 

continguts, bibliografia i recursos de l’assignatura en el enllaç en obert del OpenCourseWare: 

https://ocw.ua.es/es/artes-y-humanidades/europa-i-el-mon-mediterrani-contemporanis-

estructures-i-dinamiques-de-canvi.html atenent a les INSTRUCCIONS PER A LA CONTINUÏTAT 

DOCENT NO PRESENCIAL DE LA UA.  

1.1. Tutories: Dilluns de 11 a 13 i Dijous de 11 a 13 hores a través de l’eina tutories 

UACloud. 

1.2. Grup de treball: He habilitat un Grup de Treball en UACloud amb tot l’alumnat de 

l’assignatura per a comunicar-nos i enviar materials. Igualment, l’alumnat pot comunicar-se 

amb el professor a través del correu electrònic institucional jm.santacreu@ua.es en qualsevol 

moment o a través de missatgeria UACloud. 

1.3. Classes de manera sincrona: Dilluns de 13 a 15 i Dijous de 13 a 15 hores a través de 

l’eina de debats d’UACloud en l’horari de classes previst per la planificació docent. Treballarem 

els temes següents amb la metodologia explicada a continuació i seguint la periodització de les 

classes de teoria per temes que he adaptat per a facilitar LA CONTINUÏTAT DOCENT NO 

PRESENCIAL DE LA UA. L’alumnat accedirà al pdf del tema corresponen en el enllaç en obert 

del OpenCourseWare (també pot accedit a través de l’eina materials UACloud on també he 
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ubicat els pdf corresponents i els articles de lectura o consulta), escriurà un resum que 

publicarà en l’eina debats d’UACloud que he preparat amb el títol de CLASSES CONTINUÏTAT 

DOCENT NO PRESENCIAL, farà les preguntes oportunes per a resoldre dubtes, contestarà als 

companys els dubtes plantejats i llegirà les meues explicacions a cada tema o dubte que 

escriuré de manera síncrona prèvia demanda de l’alumnat o com a resultat de la lectura dels 

resums. La periodització dels temes és la següent: TEMA 8.- El cas de l’exili espanyol de 1939. 

Teoria: 16/03/2020. TEMA 9.- Els països riberencs d’Europa. Teoria: 23/03/2020. TEMA 10.- Els 

països riberencs no europeus. Teoria: 26/03/2020. TEMA 11.- Els processos d’independència 

d’Israel i els estats del Máshrek. Teoria: 30/03/2020. TEMA 12.- Un conflicte sense final: Israel 

contra Palestina. Teoria: 02/04/2020. TEMA 13.- Les polítiques externes de la Unió Europea i 

bilaterals dels països europeus respecte als no europeus. Teoria: 06/04/2020. TEMA 14.- 

Desenvolupament, dependència i amenaces mediambientals. Teoria: 27/04/2020. TEMA 15.- 

La Conferència Euro-mediterrània de Barcelona i els seus desenvolupaments. Teoria: 

30/04/2020. 

2.- Pràctiques, seminaris, problemes, eixides de camp, etc. 

A través d’UACloud, el professor i l’alumnat utilitzarem les eines següents per a comunicar-nos 

de manera asíncrona o síncrona en l’horari de classes previst per la planificació docent i en 

l’horari de les tutories. 

2.1. Tutories: Dilluns de 11 a 13 i Dijous de 11 a 13 hores a través de l’eina tutories 

UACloud. 

2.2. Grup de treball: He habilitat un Grup de Treball en UACloud amb tot l’alumnat de 

l’assignatura per a comunicar-nos i enviar materials. Igualment, l’alumnat pot comunicar-se 

amb el professor a través del correu electrònic institucional jm.santacreu@ua.es en qualsevol 

moment o a través de missatgeria UACloud. 

2.3. Seminaris i pràctiques en grup. En el supòsit de la represa de les classes presencials en 

maig de 2020, les farem presencials si ha acabat l’Estat de Alarma en maig de 2020 o, en cas 

contrari, ho farem també virtualment a través de l’eina debats en UACloud. Els grups de treball 

poden començar treballs respectius i fer-me les consultes oportunes a través de l’eina tutories 

UACloud des d’ara mateix per a preparar els seminaris i les exposicions de grup que farem en 

maig de 2020 segons el calendari següent. També podran lliurar-me els treballs en grup una 

vegada fet a través de l’eina avaluacióUACloud)lliurament pràctiques/treball en grup que he 

habilitat en UACloud. Les dades corresponents a cada seminari de cada grup de treball són les 

següents: Grup 4: Seminari: Dictadures de parèntesi i totalitàries 04/05/2020. Grup 5: 

Seminari: Líbia, l’atzarosa transició 07/05/2020. Grup 6: Seminari: El conflicte àrab-israelià al 

cinema 11/05/2020. Grup 7: Seminari: Política de veïnatge de la Unió Europea des del 2004 

14/05/2020. Grup 8: Seminari: Desenvolupament, dependència i amenaces mediambientals. 

18/05/2020. Seminari: Les repercussions del Coronavirus en Europa i el món mediterrani. 

21/05/2020. 

2.4. Pràctiques individuals. Aconselle que l’alumnat aprofitar la reclusió a casa per a fer els 

treballs individuals i lliurar-los aviat, perquè valen el 40% de la qualificació. El seguiment i 

recomanacions sobre el desenvolupament del treball individual els farem en l’eina de tutories 

d’UACloud en l’horari de tutories. Una vegada corregit i quan l’alumnat estiga segur que el 

treball és correcte, lliurarà el treball en pdf a través d’UACloud, utilitzant l’eina 

Avaluació/lliurament de pràctiques/pràctica individual que he habilitat en UACloud. 
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3.- Avaluació contínua. 

A través d’UACloud, el professor i l’alumnat utilitzarem les eines Avaluació de manera 

asíncrona o síncrona segons el cas. La qualificació final serà la suma de les diverses parts 

atenent al la planificació docent. 

3.1.Treballs individuals (40%): es lliuraran en pdf a través d’UACloud utilitzant l’eina 

Avaluació/lliurament de pràctiques/pràctica individual que he habilitat en UACloud. Evaluaré 

els treballs i l’alumnat podrà consultar la qualificació immediatament i fer la revisió oportuna a 

través de tutories UACloud. 

3.2. Treballs en grup (20%): es lliuraran en pdf a través d’UACloud utilitzant l’eina 

Avaluació/lliurament de pràctiques/pràctica en grup que he habilitat en UACloud. Evaluaré els 

treballs i l’alumnat podrà consultar la qualificació immediatament i fer la revisió oportuna a 

través de tutories UACloud. 

3.3. Examen de teoria (30%): Oportunament habilitaré a través d’UACloud l’eina en Evaluació 

perquè l’alumnat puga fer l’examen el dia oficial previst. 

3.4. La participació en classe serà evaluada diàriament (10%). 

 

 

Existeix alguna activitat impossible de substituir i que s'haurà de realitzar de manera intensiva 

quan es retorne a la presencialitat? Les exposicions en grup, que he retardat però també 

adaptat per a fer-les de manera no presencial si arriba el cas que no es recupera la normalitat 

a temps. 


