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Informació general de l'assignatura

Denominació EL TEATRE EN ANGLÈS

Codi 101117

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos 3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació CASADO GUAL, NURIA

Departament/s ANGLES I LINGÜISTICA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

69 hores presencials 
91 hores no presencials

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Horari de tutoria/lloc Despatx 2.19 
Horari a determinar a l'inici del segon semestre

2016-17

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CASADO GUAL, NURIA ncasado@dal.udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta matèria ofereix una introducció als estudis de teatre en llengua anglesa en les seves vessants teòriques i
pràctiques. En una primera part es presenta una visió panoràmica de la història del teatre en anglès, així com dels
teatres i les dramatúrgies més destacades que s’han desenvolupat en els països de parla anglesa, amb una
especial consideració a textos representatius de la literatura dramàtica produïda des del Regne Unit, Irlanda i els
Estats Units. En la segona meitat de la matèria, dedicat a l’estudi i pràctica del teatre en anglès, els estudiants
podran triar un itinerari d’especialitat que els permetrà aprofundir en una d’aquestes vessants: la recerca en
literatura dramàtica i/o llenguatges escènics del món de parla anglesa (itinerari acadèmic); pràctiques d’assistència
a la direcció teatral amb finalitat didàctica (itinerari pedagògic); i la creació teatral a través del treball actoral
(itinerari artístic). Tots aquests itineraris tenen un alt component d’investigació que es manifesta mitjançant
diferents graus d’experimentalitat, i que il.lustren la riquesa i interdisciplinarietat dels estudis de teatre en anglès.
L’avaluació de la part teòrica serà comuna a tots els estudiants, mentre que en la segona part de la matèria cada
estudiant haurà d’avaluar-se del seu itinerari escollit, segons especificat en l’apartat d’avaluació.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aquesta matèria desenvolupa els següents objectius formatius del pla d’estudis de grau:

- Parlar i escriure amb correcció, fluïdesa i eficàcia comunicativa tant en situacions quotidianes com en entorns
acadèmics i professionals.

- Comprendre i analitzar l'evolució de la literatura escrita en anglès i la seua projecció.

- Conèixer els principals textos, autors i moviments literaris dels països de parla anglesa.

- Ser capaç d'aplicar els coneixements lingüístics al món professional.

Competències

Les competències generals de grau promogudes per aquesta matèria són:

Competències personals

- Capacitat d'anàlisi i síntesi.

- Raonament crític.

- Curiositat pel saber i pel coneixement del patrimoni humà.

Competències sistèmiques

- Capacitat de treball en equip i habilitats en les relacions personals.

- Coneixement i sensibilitat cap a la diversitat cultural.

Competències instrumentals
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- Capacitat d'organització i planificació del treball i la investigació.

- Capacitat de comunicació oral i escrita en llengua estrangera.

- Capacitat d'utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinari o professional.

 

Les competències específiques de grau que es desenvolupen en aquesta matèria són:

Competències literàries personals

- Consciència crítica de les relacions entre els esdeveniments històrics i socials i la producció literària dels
països de parla anglesa.

Competències lingüístiques i literàries instrumentals

- Coneixement i domini pràctic de retòrica, estilística i altres recursos associats al procés de creació
literària i a l'optimització dels objectius de la comunicació oral i escrita en llengua anglesa.

- Coneixement crític, teòric i pràctic, i capacitat de participar en el disseny de processos de comunicació
interpersonal de masses amb finalitats informatives, persuasives, didàctiques o comercials.

Aquesta matèria està relacionada amb les següents sortides professionals definides al pla d’estudis:

Ensenyament de l'anglès
Ensenyament de la literatura en anglès
Expert en comunicació
Creació literària (anglès)
Crítica literària
Gestió cultura

 

 

 

Competències Objectius formatius

Coneixement dels principals textos, autors i
movimentsliteraris en llengua anglesa, així com la
seua evolució històrica i el seu context literari i
sociolingüístic.
 

Conèixer els principals dramaturgs i
corrents teatrals de les literatures en
anglès

Consciència crítica de les relacions entre els
esdeveniments històrics i socials i la producció
literària dels països de parla anglesa.

Estudiar les condicions històriques,
socials i culturals que promouen o
afavoreixen les diferents tendències
teatrals i dramatúrgiques.

Coneixement i domini pràctic de retòrica, estilística
i altres recursos associats al procés de creació
literària i a l'optimització dels objectius de la
comunicació oral i escrita en llengua anglesa.

Desenvolupar la creativitat literària
a través de l’estudi d’estil de
dramatúrgies en anglès.
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Coneixement crític, teòric i pràctic, i capacitat de
participar en el disseny de processos de
comunicació interpersonal de masses amb
finalitats informatives, persuasives, didàctiques o
comercials.

Perfeccionar la comunicació oral en
anglès a través de pràctiques
escèniques en aquesta llengua.
Dissenyar un estudi pràctic i
personal del camp d’estudi de
l’assignatura, ja sigui en la seva
vessant investigadora, artística o
pedagògica.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

Theatre Workshop: Understanding the Mechanics and Languages of the Theatre through Practice [with
complementary rehearsals on Wednesdays for 'actors' and 'stage managers']

Participation in a theatre workshop from ONE of these perspectives:

The actor’s experience (emphasis on artistic and technical competences)
The stage manager's viewpoint (emphasis on creative and pedagogical competences)
The scholar’s point of view (emphasis on research and cultural management)

Public performances: Thursday 25th May and June 1st (Castell del Remei) 2017

Portfolio deadline: 14th June 2017

 

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Taula de activitats formatives i dedicacions horàries de l’alumne

Activitat CODIFICACIÓ / descripció / tipologia TPD o* G* HP* HNP*

Classe
magistral
(M)

Explicacions i estratègies per tal de facilitar
l’assimilació dels continguts

Familiaritzar els
estudiants amb els 
tipus de text propis de
l’assignatura.
Facilitar el
desenvolupament
habilitats lingüístiques
en llengua anglesa
Familiaritzar l’estudiant
per tal que pugui
accedir i processar
informació i bibliografia
especialitzada

GG 15 10
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Seminaris
(S)

Activitats i exercicis dins l’aula per facilitar l'adquisició
de les competències i continguts de l’assignatura.

Familiaritzar els
estudiants amb els 
tipus de text propis de
l’assignatura.
Facilitar el
desenvolupament
habilitats lingüístiques
en llengua anglesa
Familiaritzar l’estudiant
per tal que pugui
accedir i processar
informació i bibliografia
especialitzada

GG 15  

Pràctiques
(P)

En grups reduïts i/o individuals de manera presencial i
no presencial, l’alumne adquireix de forma dirigida i
pautada les habilitats instrumentals relacionades amb
les competències i continguts de l’assignatura.

Resumir les idees contingudes
en un text
Expressar la pròpia opinió
sobre un tema
Fer una presentació oral

GG 6 60

Treballs
(T)

  GG 5  

Tutories
(Tut)

1 h setmanal de tutoria individual o en petits grups  GG 4  

Altres
(AA)

 Expressar i debatre opinions GG  20

Avaluació
(AV)

Vegeu taula de mecanismes d’avaluació
Avaluar el grau d'assoliment de
les competències i continguts
del curs

GG   

TOTAL    45 105

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no
presencials de l’alumne.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

A Wiki related to the Itineraries of evaluation should be completed by February 11th at 10h (see first Sakai
Message)

Module 1 starts on February 13th and finishes on February 21st

Exam: February 27th

Module 2, which includes additional sessions on Wednesday, starts on Tuesday 28th February.

Play's performances: One performance during the week that starts on May 15th (to be specified) and final
performance on Thursday 26th of May (students in this course should be available throughout the performance
days, especially if they choose the Artistic Itinerary)

No class: from April 10th to 17th (Easter holidays); 1st of May (holiday); from 29th May onwards (in compensation
for additional sessions related to the play)

Portfolio deadline: 8th of June

Sistema d'avaluació
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Taula dels mecanismes d’avaluació

 

 

Mecanismes
d’avaluació

Codificació / descripció-criteris / tipologia TPD Activitat %*

Assistència
i participació
(As)

AS - Assistència obligatòria i participació en tots els assajos programats
de les pràctiques i en la representació final (mòdul 2)

Classes
Magistrals
+
Seminaris
+ Tutories

 
70% (itinerari
artístic), 60%
(i.pedagògic) i
50% (i. recerca)

    

Taller
d’avaluació
(TA)
(Examen)

TA – prova escrita que pren el format d’examen i avalua tots els
continguts del mòdul 1 de la matèria.
 

Pràctiques
d’aula i
Pràctiques
de camp

 

Informe (In) /
Treballs (T)

In – Diari reflexiu del procés d’assajos i la representació final segons el
punt de vista de l’itinerari triat (recerca, assistència escènica i creació
actoral)

Pràctiques

30% (i. artístic),
40% (i-
pedagògic) i
50% (i. recerca)

Altres (A)    

TOTAL

S’han de presentar totes les proves d’avaluació, inclosa
l’assistència al procés d’elaboració del taller escènic, per tal de
poder superar l’assignatura.
En totes les proves escrites es descomptarà -0.25 per cada falta
considerada greu, i s'acceptarà fins a un màxim de 5 faltes
bàsiques en la prova. En cas d'haver-ne més, es donarà la nota
de suspens per faltes comptabilitzada amb un 4.

 100

 

Per tenir una nota d'aprovat en endavant és necessari complir les dues parts de l'avaluació.

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final.

 

Bibliografia i recursos d'informació

**Les lectures obligatòries i complementàries d’aquesta assignatura corresponents als seminaris del mòdul 1
s’anunciaran als alumnes per Sakai abans que comenci el semestre

 

Bibliografia de consulta:

 

Adelman, Gary. Naming Beckett's Unnamable. Lewisburg : Bucknell University Press; London : Associated
University Presses, c2004.

Alexandroff, Ivaylo. Architectonics of Theatricality: Theatre Perforamnce in a Semiotic Perspective. Peter Lang,
2015.

Aston, Elaine, and George Savona. Theatre as Sign-System. A Semiotics of Text and Performance. London and
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New York: Routledge, 1991.

Barker, Howard. Arguments for a Theatre. 1989. Manchester: Manchester University Press, 1997.

Bentley, Eric. The Life of the Drama. London: Methuen, 1965.

Bratton, Jacky. New Readings in Theatre History. CUP. 2003.

Brook, Peter. The Empty Space. London: Penguin, 1968.

Carlson, Marvin. Theatre Semiotics. Signs of Life. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1990.

Cox, John D, and David Scott Kastan, eds. A New History of Early English Drama. Columbia University Press,
1997.

Counsell, Colin, and Laurie Wolf, eds. Performance Analysis. An Introductory Coursebook. London: Routlegde,
2001.

Craik, T. W., et al., eds. The Revels. History of Drama in English. 7 vols. London: Routledge, 1996.

Dillon, Janette. The Cambridge Introduction to Early English Theatre. CUP, 2006.

Lanier, Douglas. Shakespeare and Modern Popular Culture. Oxford; New York: Oxford University Press, 2002.

Lennard, John, and Maru Luckhurst. The Drama Handbook: A Guide to Reading Plays. OUP, 2002.

Egendorf, Laura K., ed. Elizabethan Drama. Greenhaven Press, 2000.

Esslin, Martin. The Field of Drama. London: Methuen, 1987.

Farley-Hills, David. Jacobean Drama. Palgrave, 1988.

Fortier, Mark. Theory/Theatre. An Introduction. London: Routledge, 1997.

Elam, Keir. The Semiotics of Theatre and Drama. London: Routledge, 1980.

Esslin, Martin. The Theatre of the Absurd. Harmondsworth: Penguin Books, 1983.

Happé, Peter. Medieval English Drama. A Selection of Critical Essays. London: Macmillan, 1984.

Harrington, John P. Modern Irish Drama. Norton, 1991.

Harvie, Jen. Staging the UK. Manchester University Press, 2005.

Hayman, Ronald. How to Read a Play. London: Methuen, 1977.

Innes, Christopher. Modern British Drama 1890-1990. CUP, 1992.

---. Modern British Drama: The Twentieth Century. CUP. 2002.

Kinney, Arthur F., ed. The Companion to Renaissance Drama. Blackwell: 2004.

Kowzan, Tadeusz. Literatura y Espectáculo. 1970. Trans. Manuel García Martínez. Madrid: Taurus, 1992.

Leggatt, Alexander. English Drama. Shakespeare to the Restoration, 1590-1660. London: Longman, 1988.

McAuley, Gay. Space in Performance. Making Meaning in the Theatre. Ann Arbor: The University of Michigan
Press, 2000.

McMillan, Scott, ed. Restoration and Eighteenth Century Comedy. W. W. Norton, 1997.

McRae, Andrew. Renaissance Drama. Hodder Arnold, 2003.

Nisse, Ruth. Defining Acts: Drama and the Politics of Interpretation in Late Medieval England. University of Notre
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Dame Press, 2005.

Owen, Susan, ed. A Companion to Restoration Drama. London: Blackwell, 2001.

Pavis, Patrice. Languages of the Stage. Essays in the Semiology of the Theatre. New York: Performing Arts
Journal Publications, 1982.

---. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. Trans. Jaume Melendres. Barcelona: Paidós, 1998.

Payne Fisk, Deborah. The Cambridge Companion to English Restoration Theatre. CUP, 2000.

Pfister, Manfred. The Theory and Analysis of Drama. Trans. John Halliday. CUP, 1988.

Schechner, Richard. Performance Theory. London: Routledge, 1988.

Shepherd, Simon, and Peter Womack. English Drama. A Cultural History. London: Blackwell Publishers, 1996.

---. The English Stage. A History of Drama and Performance. CUP, 1996.

---. Reading Theatre. 1977. Trans. Frank Collins. Eds. Paul Perron and Patrick Debbèche. Toronto: University of
Toronto Press, 1999.

Eltis, Sos. Revising Wilde : Society and Subversion in the Plays of Oscar Wilde. Oxford:  Clarendon Press, 1996.

Tanner,Tony. Prefaces to Shakespeare. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2010.
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