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Temari del curs: LA MENORCA MEDIEVAL CRISTIANA (s. XIII-XV) 
 

• Tema I: Menorca com a part de la Corona de Mallorca (1295-1343) 
 Incorporació 
 Organització territorial i social del nou territori: el repartiment 

 
• Tema II: Menorca com a part de la Corona d’Aragó i la crisi de la Baixa Edat 

Mitjana 
 Crisi militar 
 Crisi demogràfica 
 Crisi econòmica 
 Crisi institucional 
 Crisi social 

 
 
 
 
 


