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Identificació de l'assignatura

Assignatura 11527 - Història Oral i Memòria Històrica
Crèdits 1,8 de presencials (45 hores) 1,2 de no presencials (30 hores) 3 de totals (75

hores).
Grup Grup 1, AN (Campus Extens)
Període d'impartició Anual
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

12:00h 14:00h Dilluns 22/09/2014 30/07/2015 CE 06
12:00h 14:00h Dijous 22/09/2014 30/07/2015 CE 06Joan Miralles Monserrat

joan.miralles@uib.es
12:00h 14:00h Dimarts 22/09/2014 30/07/2015 GE 06

Contextualització

L'objectiu de l'assignatura és donar a conèixer els mitjans teòrics i pràctics en relació amb la història oral.
El curs es destinarà, en una primera part, a la introducció teòrica pròpiament dita i, pel que fa a la pràctica,
es donaràa conèixer la metodologia per a dur a terme l'entrevista d'història de vida.

Requisits

Essencials
S'ha de tenir un bon coneixement de la normativa i de la variació dialectal del català.

Competències

Específiques
* 4. Realitzar treballs de camp en lingüística, d’enquestes lingüístiques i de planificació de projectes de

normalització lingüística aplicats a la llengua catalana considerada como patrimoni immaterial.
* 8. Localitzar i utilitzar els fons documentals, tant analògics como digitals, en arxius, biblioteques,

hemeroteques, internet, etc. per a realitzar treballs de nivell avançat de filologia catalana i de cultura
popular catalana.
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* 10. Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de la investigació filològica
especialitzada i saber utilitzar-les en el terreny de la filologia catalana i de l’estudi del patrimoni
immaterial.

* 13. Conèixer i discriminar la diversitat dialectal catalana, entendre-la com un valor patrimonial de la
llengua i comprendre la relació entre la variació lingüística i la cultura, així com les relacions existents
entre la llengua i el medi natural.

Genèriques
* 3. Cercar, analitzar i interrelacionar coneixements procedents dels diversos camps del saber relacionats

amb la llengua i la literatura catalanes, vistes com a patrimoni immaterial.
* 4. Cercar, sistematitzar i usar adequadament en un nivell avançat la bibliografia, així com saber valorar

críticament els coneixements que s’exposen en les fonts bibliogràfiques i en altres fonts d’informació
(tant digitals com analògiques) sobre la llengua i la literatura catalanes considerades com a patrimoni
immaterial.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Tema. 1.

Introducció a la Història Oral.

Tema. 2.
Precedents i situació actual de la Història Oral.

Tema. 3.
El qüestionari.

Tema. 4.
L'entrevista d'història de vida.

Tema. 5.
Criteris de transcipció.

Tema. 6.
Material complementari.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) Les classes teòriques contribueixen a conèixer les
característiques de la Història Oral i els precedents i la
situació actual pel que fa a qüestions de mètode.

22

Classes pràctiques Entrevista a un
informador.

Grup mitjà (M) Es farà una entrevista a un informador o informadora en
presència dels alumnes i es procedirà a la transcripció de
l'entrevista, a la redacció de les notes a peu de pàgina que
siguin necessàries i a la recopilació del material gràfic adient.

10

Classes pràctiques Exercici de
transcripció d'un
text oral.

Grup mitjà (M) Es transcriurà un text oral d'acord amb els criteris que
s'hauran explicat i es complementarà amb l'aparat de notes i
el material gràfic adients.

10

Avaluació Examen Grup gran (G) Es farà un examen a partir de les classes teòriques. 3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Entrevista. L'alumne entrevistarà un informador i en farà la transcripció corresponent
amb el material gràfic i les notes a peu de pàgina necessàries.

20

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de l'examen Preparació de l'examen a partir de les classes teòriques. 10

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Entrevista a un informador.

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Es farà una entrevista a un informador o informadora en presència dels alumnes i es procedirà a la

transcripció de l'entrevista, a la redacció de les notes a peu de pàgina que siguin necessàries i a la
recopilació del material gràfic adient.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

Exercici de transcripció d'un text oral.

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Es transcriurà un text oral d'acord amb els criteris que s'hauran explicat i es complementarà amb l'aparat de

notes i el material gràfic adients.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

Examen

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Es farà un examen a partir de les classes teòriques.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30%

Entrevista.

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció L'alumne entrevistarà un informador i en farà la transcripció corresponent amb el material gràfic i les notes

a peu de pàgina necessàries.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Joan Miralles,Un poble i un temps, Miquel Font Ed., 1995, 2a ed.
Joan Miralles, Història i cultural popular, Publicacions de l'Abadia de Montserrat - Biblioteca Miquel dels
S. Oliver, 7, 1998.
Joan Miralles, La Història Oral. Qüestionari i guia didàctica, Ed. Moll, 1985, La Finestra. Textos didàctics1.
Paul Thompson, La voz del pasado. La historia oral; traducció de l'anglès, pròleg de Mercedes Vilanova.
Ed. Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, València, 1988.
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Philippe Joutard, Las voces que nos llegan del pasado; traducció del francès, Fondo de Cultura Económica,
México, 1986.

Bibliografia complementària

Col·loqui sobre les Fonts Orals, Monestir de la Real, Sant Bernat, Palma, 12 - 15 d'abril 1984. Col·lecció
Seminaris i Congressos, UIB, 1992.


