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Informació general de l'assignatura

Denominació PENSAMENT I ESTÈTICA AL MÓN DE PARLA ANGLESA

Codi 101135

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Optativa

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups GG

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació DRA. NELA BUREU RAMOS

Departament/s Anglès i Lingüística

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

45 hores presencials 
105 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 A determinar 
Despatx 2.20 
Tel.: 973 703173

2013-14

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


Nela Bureu Ramos

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura es proposa principalment introduir els estudiants al concepte d’estètica tal i com s’ha descrit
des dels principals corrents de pensament a través de la història. L’estètica sovint s’ha entès com a sinònim de
filosofia de l’art i, per tant, està estretament lligada a una reflexió crítica sobre l’art i la cultura en general. Així
doncs, l’objectiu fonamental del curs será promoure aquesta reflexió crítica a través de la interpretació del
concepte d’estètica que han fet alguns dels filòsofs i pensadors destacats en la historia del pensament.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competències

Competències

Competències Objectius formatius

comprendre les idees principals d’un text pertanyent al camp de la filosofia de l’art i ser
capaç d’explicar-ne i resumir-ne els continguts de manera clara i entenedora.
 

• pràctiques dins i fora de
l’aula
• treballs individuals, en
parella o en petits grups

posar de forma oral els punts principals i/o els conceptes bàsics de textos específics del
camp de l’estètica de forma coherent
 

• pràctiques dins i fora de
l’aula
• treballs individuals, en
parella o en petits grups
• presentacions orals
individuals o en parella dins
l’aula

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

pràctiques dins i fora de
l’aula
• treballs individuals, en
parella o en petits grups
• presentacions orals
individuals o en parella dins
l’aula

ser capaç de comprendre i relacionar conceptes abstractes i extreure’n conclusions
lògiques.
 

treballs individuals, en
parella o en petits grups
• presentacions orals
individuals o en parella dins
l’aula

ser capaç de treballar en grup i interaccionar de manera oral o escrita amb altres
companys
 

•pràctiques dins i fora de
l’aula
• treballs en parella o en
petits grups

Continguts fonamentals de l'assignatura

Module 1: Introduction and General Concepts : Etymology and Typology

Module 2:- Towards an Understanding of Aesthetic Value and Judgement

Module 3: Art and Knowledge : Contemporary scholarly reflections on Aesthetics
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Module 4: The Aesthetics of Violence

Module 5: Aesthetics and Ideology

Module 6: The Aesthetics of Uncertainty

Module 7: Aesthetics and Globalization

Eixos metodològics de l'assignatura

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’estètica.
 

GG 15 30

Seminaris (S)

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

Familiaritzar
l’estudiant per
tal que pugui
accedir i
processar
informació i
bibliografia
especialitzad
 

GG 15 30

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 10

Treballs (T)
Treballs individuals de manera autònoma
sobre aspectes relacionats amb els continguts.
 

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

GG 5 15

Tutories (Tut)

1 h setmanal de tutoria individual o en petits
grup
s
 

GG 4   

Altres (AA)    GG 20
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Avaluació (AV) Vegeu taula de mecanismes d’avaluació

Avaluar el
grau
d'assoliment
de les
competències
i continguts
del curs
 

 GG  

TOTAL    45 105

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

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

mecanismes
d’avaluació

codificació / descripció-criteris / tipologia
TPD

observacions O* Activitat %*

Assistència i
participació (As)

Assistència a les sessions
Participació activa a les sessions

No serà possible
recuperar aquest
percentatge un
cop
passada la data
límit
 

 

Assistència a les
sessions
Participació
activa a les
sessions
 

25%

Taller
d’avaluació (TA)
(Examen)

Presentació Oral (2)

No serà possible
recuperar aquest
percentatge un
cop
passada la data
lími
 

 
2 Presentacions
orals a classe

25%
25%
 

Informe (In) /
Treballs (T)

 
 
 

   

Altres (A) A - Portfoli

No serà possible
recuperar aquest
percentatge un
cop
passada la data

  25%

TOTAL

És obligatori dur a terme totes les proves
d’avaluació (participació a classe, portafoli
, treballs escrits i examen final per tal de
superar l’assignatura

.   100

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