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Informació general de l'assignatura

Denominació CULTURA FRANCESA I EUROPEA

Codi 101136

Semestre d'impartició 2n semestre

Caràcter Optativa

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups Unic

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació CRISTINA SOLÉ CASTELLS

Horari de tutoria/lloc Despatx 2.40 
Telèfon: 973 70 2078 
Dimarts i dijous de 9.30 a 10 h

Departament/s Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i Francès (ocasional)

Grau/Màster Grau en Estudis Anglesos

Horari de tutoria/lloc Despatx 2.40 
Telèfon: 973 70 2078 
Dimarts i dijous de 9.30 a 10 h

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

csole@filcef.udl.cat

2014-15

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


Cristina Solé Castells

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat de competències

Competències

Competències objectius formatius

Coneixement de la
cultura i la història de
França al s. XX i les seves
influències a Europa

Conéixer l’evolució
socio-històrica de
França al s. XX i les
seves principals
influències en el
terreny cultural a
Europa

Capacitat per a
comprendre i analitzar
textos i documents dels
diferents períodes del s.
XX

Saber interpretar
textos francesos en
relació amb la realitat
social de cada
moment històric del s.
XX

Capacitat de comunicar-
se oralment i per escrit en
francès

Ésser capaç de
raonar i expressar-se
de forma bàsica en
Francès oral i escrit

Continguts fonamentals de l'assignatura

1.- Culture et société en France et en Europe au XXe s. (16 sessions)

* La Belle Epoque.
* La première guerre mondiale: origines, conséquences.
* La société française et européenne au cours de l’entre-deux-guerres.
* Les fascismes, le communisme, les nationalismes.
* La deuxième guerre mondiale: causes, conséquences.
* L’Europe au cours de la guerre froide
* Les années 1960
* Les années 1970 et 1980
* La troisième culture

 

2.- Les grands courants philosophiques et culturels du premier XXe s. (16 sessions)

* Le mouvement futuriste.
* La révolte dadaïste
* Le surréalisme: Guillaume Apollinaire et André Breton.
* L’existentialisme.
* La pensée de l’absurde
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Eixos metodològics de l'assignatura

activitat
CODIFICACIÓ /
descripció / tipologia
TPD

o G HP* HNP

Classe magistral
(M)

Vegeu temari i
cronograma

    

Seminaris (S)      

Pràctiques (P)
Estudi, mitjançant casos
pràctics, de la teoria
exposada a M

    

Treballs (T)
Presentacions a classe,
Treballs escrits

    

Tutories (Tut)
Preparació dels treballs i
de la prova escrita

    

Altres (AA)      

Avaluació (AV)*
Veure taula de
Mecanismes d’avaluació

    

TOTAL      

 

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

Sistema d'avaluació

Taula dels mecanismes d’avaluació

mecanismes
d’avaluació

codificació /
descripció-criteris /

tipologia TPD
observacions O Activitat %

Assistència i
participació (As)

 

Es guardarà un
informe de
participació i
assistència dels
estudiants, que pot
millorar la nota final en
cas de dubte.

 
Totes les
presencials

10

Taller d’avaluació
(TA) (Examen)

1 examen

Cal haver aprovat
l’examen per
superar l’assignatura.
 

 1 examen 45

Informe (In) /
Treballs (T)

1 treball escrit i una
presentació oral a
classe

  
Presentació a
classe i treball
escrit

45

Altres (A)      
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TOTAL     100

 

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

 

Bibliografia i recursos d'informació

BECKER Jean-Jacques y BERSTEIN Serge, Nouvelle histoire de la France contemporaine, vol. 12: Victoire et
frustrations 1.914-1.929. Paris, ed. du Seuil 1.990.

BERNARD Philippe, La fin d’un monde (1.914-1.929). Paris, ed. du Seuil 1.975.

DURAND Yves, La France dans la Deuxième Guerre Mondiale, 1.939-1.945. Paris, ed. Armand Colin 1.989.

MIQUEL Pierre, Les poilus, la France sacrifiée. Paris, ed. Plon 1.999.

RÉMOND René, Introduction à l’histoire de notre temps. Vol. 3: Le XXe s. De 1.914 à nos jours. Paris, ed. du Seuil
1.997 (1ª ed. 1.974).

RÉMOND René, Notre siècle (1.918-1.988). Paris, ed. Fayard 1.988.

SORLIN Pierre, La société française. Vol. 2: 1.914-1.968. Paris, ed. Arthaud 1.971.

WINOCK Michel, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France. Paris, ed. du Seuil 1.990.

(Bibliografia específica addicional es donarà a classe)

2014-15


