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PRESENTACIÓ

El postgrau El Món europeu d’entreguerres: Història, 
Memòria i Polítiques Públiques és una iniciativa que 
parteix de l’experiència acumulada al llarg dels anys per 
part del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la 
Universitat de Barcelona en els àmbits de la docència 
universitària, la recerca i la transferència de coneixement. 

El programa, que també es vincula amb un títol d’expert 
sobre la Guerra Civil europea (1914-1945), ofereix una 
formació superior sobre la història d’Europa del període 
d’entreguerres i les dues guerres mundials des d’una 
perspectiva àmplia i transnacional, incloent-hi aspectes 
polítics, econòmics, socials i culturals, així com un 
aprofundiment en la història militar i de les relacions 
internacionals i diplomàtiques del període. Però també 
pretén oferir eines per a una major formació en l’àmbit de 
la reflexió metodològica i pràctica vinculades a l’estudi i 
el disseny de les polítiques públiques de memòria. 

OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA

�� Conèixer en profunditat els processos fonamentals 
del període d’entreguerres, així com també la seva 
dimensió política, econòmica, institucional, social, 
cultural, geogràfica i de gènere. 

�� Conèixer els principals enfocaments de la historiografia 
i de les ciències socials sobre el període en qüestió 
des d’una perspectiva transnacional i interdisciplinària. 

�� Conèixer les eines necessàries per al plantejament 
d’un projecte de transferència del coneixement sobre 
l’Europa d’entreguerres i/o les dues guerres mundials.  

�� Conèixer les principals línies seguides a escala 
internacional en el terreny de les polítiques públiques 
de memòria. 

�� Assolir les competències necessàries per plantejar un 
projecte de recerca de caràcter professionalitzador a 
partir dels continguts vinculats al programa.  
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Tant el postgrau com el títol d’expert estan adreçats 
a quatre col·lectius prioritaris: 

�� Alumnes graduats en Història o en altres 
carreres vinculades amb les humanitats i les 
ciències socials.

�� Docents de secundària i batxillerat.

�� Tècnics de cultura d’ajuntaments i/o d’altres 
organismes públics o privats.

�� Gestors culturals i de la comunicació.

Però també a totes aquelles persones que, sense 
formar part d’aquests col·lectius, desitgin aprofundir 
en els temes proposats pel postgrau. 

DESTINATARIS REQUISITS D’ACCÉS

Per accedir al programa no es requereix estar en 
possessió d’un títol universitari, però en cas de no 
tenir-lo la titulació que s’obtindrà serà com a curs 
d’extensió universitària, tant en la versió completa 
de postgrau com en la seva versió reduïda de títol 
d’expert. 

PLA D’ESTUDIS

La formació del postgrau està integrada per un total de 30 crèdits, distribuïts de la següent manera*:    

Mòdul 1: El món liberal del període d’entreguerres (3 crèdits ECTS).

Mòdul 2: Les alternatives al món liberal (6 crèdits ECTS).

Mòdul 3: Cultura, societat, cinema i esport durant el període d’entreguerres (3 crèdits ECTS).

Mòdul 4: L’Europa colonial d’entreguerres (3 crèdits ECTS).

Mòdul 5: La Guerra total (1914-1945) (3 crèdits ECTS).

Mòdul 6: Memòria, polítiques públiques i transferència de coneixement (6 crèdits ECTS).

Mòdul 7: Treball Final de Postgrau (6 crèdits ECTS).

*La formació vinculada al títol d’expert en Guerra Civil europea (1914-1945) correspon únicament als 5 primers 
mòduls.

INFORMACIÓ I TRÀMITS

Durada dels estudis: 1 semestre (del 14 de febrer 
al 16 de juny de 2022).

Nombre de crèdits: 30 crèdits ECTS (postgrau);  
18 crèdits ECTS (títol d’expert).

Modalitat: Presencial (subjecte a canvis o variacions 
en funció de la situació sanitària que dictin les 
autoritats competents en la matèria).

Idiomes: català, castellà. 

Places: 25 alumnes. 

Preinscripció i matrícula: De l’1 d’octubre de 2021 
al 14 de gener de 2022.

Per a més informació visiteu: http://www.ub.edu/
acad/postgrau/matricula/welcome.html

Horaris de curs i lloc d’impartició: de dilluns a 
dijous, de 17h a 20:30h, a la facultat de Geografia i 
Història de la Universitat de Barcelona.

Preu: Títol d’expert (18 Crèdits ECTS): 1000€.
 Postgrau (30 Crèdits ECTS): 1300€.

PROFESSORAT

Els coordinadors d’assignatura són:
Oriol Dueñas, Paola Lo Cascio, Òscar Monterde, 
Alberto Pellegrini, Daniel Roig, Juanjo Romero, 
José Manuel Rúa i Javier Tébar. 

A més a més, també es comptarà amb la participació 
d’especialistes en els diferents àmbits del postgrau, 
tant des de la vessant acadèmica com professional.

Dra. Paola Lo Cascio: paolalocascio@ub.edu

Dr. Daniel Roig: danielroig@ub.edu

Centre d’Estudis Històrics Internacionals:  
cehi@ub.edu

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ, I ALTRES 
INFORMACIONS SObRE EL POSTgRAU: 


