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Informació general de l’assignatura
Denominació

HISTÒRIA DE LLEIDA

Nombre de crèdits

3 ECTS

ECTS
Coordinació

QUINTÍ CASALS BERGÉS

Departament/s

HISTÒRIA

Idioma d’impartició

CATALÀ

Professorat

CASALS BERGÉS, QUINTÍ

Objectius acadèmics de l’assignatura
1.
2.
3.
4.
5.

Assolir els coneixements bàsics de la història de la ciutat de
Lleida des dels seus inicis fins a l'actualitat.
Identificar els moments històrics més notoris.
Mostrar les descobertes més importants dutes a terme a la
ciutat.
Identificar els edificis i monuments més importants de la
ciutat i situar-los en el seu context històric.
Tenir una capacitat de síntesi històrica dels coneixements
adquirits al llarg del curs.

Continguts fonamentals de l’assignatura
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Introducció de la ciutat de Lleida: Demografia, clima, economia tradicional i altres aspectes que configuren la seva
idiosincràsia.
Els ibers i els ilergets: els primers lleidatans coneguts.
Indíbil i Mandoni.
La Lleida romana.
Ilerda municipi de Roma.
Lleida antiga.
Medina Larida: la dominació musulmana (714-1149).
La Reconquesta de Lleida (1149).
Lleida Medieval (1149-1500).
Característiques de la Lleida medieval.
Estructura social: aristocràcia, clergat, liberals, artesans i
pagesos.
Els monuments i carrers principals. El seu origen i la seva
història.
La Lleida dels Àustries (1500-1700).
El Consell General o Paeria.
La guerra dels segadors a Lleida.
La Universitat de Lleida (1300-1714).
La Lleida dels primers Borbó (1714-1808).
La Guerra de Successió.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

Canvis per a Lleida: repressió, tancament de la Universitat,
nou ajuntament i l’obscuritat.
La Revolució Liberal a Lleida (1808-1860).
La Guerra de la Independència (1808-1814): motor del canvi
liberal.
Les fases de la Revolució Liberal a Lleida.
La Construcció de la Modernitat a Lleida (1860-1900).
Lleida creix i es modernitza.
La Renaixença a Lleida.
Lleida durant el primer terç del segle XX.
La 2ª República a Lleida (1931-1936).
La Guerra civil i el franquisme a Lleida (1936-1975).
La Transició (1975-¿?).
La Lleida actual.

Eixos metodològics de l’assignatura
Cada sessió, salvant tres excepcions, està estructurada d’una forma
similar.
En primer lloc farem una correcció de la pràctica presentada a la
sessió anterior, que serà obligatòria, sinó l’alumnat no opta per a fer
un treball de final de curs, i el professor avaluarà a l'alumnat de
forma continuada.
En segon lloc el professor exposarà en 45 minuts aproximadament
un tema d’àmbit general del programa. En acabat es farà un breu
debat de 15 minuts aproximadament. La participació s’avaluarà de
forma continuada.
En tercer lloc el professor exposarà un tema més específic que
servirà per presentar la pràctica del dia.
En el si de l’aula s’estimularà la participació i el debat, cercant
criteris diferents i dialogant en un clima de respecte mutu sobre els
diferents punts de vista sobre el fet històric.
Aquesta metodologia bàsica només es variarà en la primera sessió,
en què el professor farà una presentació de la matèria, en la sisena,

setena i vuitena en què es realitzaran sortides per Lleida i la
província per conèixer els principals carrers i monuments fent
esment de la seva història, i en la darrera sessió en què es farà una
exposició individual, reflexió conjunta i debat sobre la valoració de
l’assignatura i cap on va Lleida com a ciutat.
Per reforçar els continguts, el professor ha estructurat un manual de
l’assignatura distribuït en 7 temes, que ha penjant a la web del
Campus Virtual perquè els alumnes puguin consultar i ampliar els
seus coneixements sobre el que s’explica a classe de Història de
Lleida.

Sistema d’avaluació
Assistència i participació a classe: 25%
Presentació i correcció de les pràctiques o treball final de curs: 50%
Exposició del tema individual i debat col·lectiu: 25%
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