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Informació general de l'assignatura

Denominació HISTÒRIA I SOCIETAT DELS ESTATS UNITS

Codi 101121

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos (2009) 4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups La consulta no ha retornat resultats

Coordinació DOMÍNGUEZ RUÉ, EMMA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

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

60h presencials 
90h treball independent

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès 

Distribució de crèdits 5 ECTS teòrics 
1 ECTS pràctic

Horari de tutoria/lloc Despatx: 2.19 
Dimecres de 10 a 11 hores 
Tel. 973 70 2190
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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

DOMÍNGUEZ RUÉ, EMMA emma.dominguez@udl.cat 0

Informació complementària de l'assignatura

S'avaluaran els continguts que consten en aquesta guia (els de pla vell) però els estudiants poden assistir a les
classes ja que l’assignatura es manté a pla nou.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius formatius

comprendre els esdeveniments principals de la història dels EUA i ser capaç d’explicar-ne i resumir-ne els continguts de
manera clara i entenedora.

exposar de forma oral els punts principals i/o els conceptes bàsics dels continguts del curs de forma coherent.

expressar-se de forma oral i escrita amb la correcció gramatical corresponent, alhora que utilitzant les estructures, estils i
vocabulari adient.

ser capaç de comprendre i relacionar els esdeveniments principals de la historia dels EUA

Ser capaç de treballar en grup i interaccionar de manera oral o escrita ambaltrescompanys.

comprendre els esdeveniments principals de la història dels EUA i ser capaç d’explicar-ne i resumir-ne els continguts de
manera clara i entenedora.

exposar de forma oral els punts principals i/o els conceptes bàsics dels continguts del curs de forma coherent.

expressar-se de forma oral i escrita amb la correcció gramatical corresponent, alhora que utilitzant les estructures, estils i
vocabulari adient.

Competències

Competències Generals

- CG5 Demostrar capacitat de treball individual.

- CG10 Desenvolupar les tasques acadèmiques aplicant la sensibilitat cap a la diversitat del patrimoni cultural, els
drets humans i la reducció de tot tipus de desigualtat i iniquitat

- CG11 Aprendre de manera autònoma.

Competències Específiques

- CE6 Identificar i implementar els fonaments de la investigació científica en lingüística, literatura i cultura en
llengua anglesa.

- CE9 Analitzar la realitat històrica, social i cultural dels països de parla anglesa.
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- CE14 Analitzar la interacció entre història, societat, i la producció cultural en llengua anglesa.

Continguts fonamentals de l'assignatura

COURSE CONTENTS

1. Early America
2. The Colonial Period
3. The Road to Independence
4. The Formation of a National Government
5. Westward Expansion and Regional Differences – Sectional Conflict
6. The Civil War and Reconstruction
7. Growth and Transformation – Discontent and Reform
8. War, Prosperity and Depression
9. The New Deal and World War II

10. Postwar America
11. Decades of Change: 1960-1980
12. The New Conservatism and a New World Order
13. Bridge to the 21stcentury

 

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia d'aquest curs combinarà sessions teòriques, treballs independents, tutorials i presentacions orals.

El curs inclou una càrrega de treball de 150 hores distribuïdes de la següent manera:

- Hores de contacte: 60 hores (incloent conferències, presentacions orals i tutorials).

- Estudi autònom: 90 h (inclosa la preparació per a exàmens, lectura de fonts primàries i secundàries, redacció
d'assaigs i preparació per a la presentació oral).

Activitats d'ensenyament i aprenentatge:     

- Les classes magustrals proporcionen una introducció i una visió general del període que s'està debatent.    

- El treball escrit i la presentació oral ajudaran els estudiants a posar en pràctica les convencions formals i de
recerca del treball acadèmic al context d'un producte cultural i la seva rellevància per al període històric en què es
va produir.     

- Les tutories tenen com a finalitat guiar i supervisar el treball dels estudiants durant el curs, on la professora està
disponible en els horaris especificats per a orientació individual.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

examen únic

Sistema d'avaluació

 examen únic
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ONLINE RESOURCES

http://www.ushistory.org/us/index.asp

http://teachingamericanhistory.org/library/

http://www.teachamericanhistory.org/

http://historymatters.gmu.edu/browse/wwwhistory/
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http://books.google.com/books?id=9-FtlblxbLgC&printsec=frontcover
http://www.ushistory.org/us/index.asp
http://teachingamericanhistory.org/library/
http://www.teachamericanhistory.org/
http://historymatters.gmu.edu/browse/wwwhistory/

