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Informació general de l'assignatura

Denominació INTRODUCTION TO ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

Codi 101258

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos 1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació VIVES MALET, MONTSERRAT

Departament/s ANGLES I LINGÜISTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

2016-17

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


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

Crèdits Horari de tutoria/lloc

JIMENEZ CORTIELLA, PATRICIA patricia.jimenez@udl.cat 3

VIVES MALET, MONTSERRAT mvives@dal.udl.cat 3

Objectius acadèmics de l'assignatura

OBJECTIUS

1. Conèixer els països de parla anglesa al segle XXI i comprendre la realitat cultural d’aquests països.

2.  Adquirir coneixements de la cultura de diverses àrees  del món postcolonial anglòfon.

3.  Analitzar l’impacte de la cultura del món anglosaxó en l’actualitat.

4.  Adquirir consciència crítica de les relacions entre els fets culturals i socials dels països de parla anglesa i saber
valorar els elements interculturals en diferents contextos lingüístics.

5. Utilitzar de forma adequada les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

6. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.

7. Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida.

Competències

Competències:

Competències generals

CG5 Demostrar capacitat de treball individual

CG6 Treballar en equip (intra  i interdisciplinari) i gestionar les relacions personals.

CG10 Desenvolupar les tasques acadèmiques aplicat sensibilitat vers la diversitat del patrimoni cultural, els drets
humans i la reducció de tot tipus de desigualtat i iniquitat.

CG15 Buscar i gestionar informació i utilitzar fonts i documentació diverses.

Competències específiques

CE9 Analitzar la realitat històrica, social i cultural dels països de parla anglesa.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

CONTINGUTS

- Introducció als aspectes culturals, (polítics i socials) del països de parla anglesa.
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- Visió general del món de parla anglesa a través d'àrees geogràfiques i de l’anàlisi de materials escrits i
audiovisuals.

 Països a estudiar:

United Kingdom, United States of America, India, New Zealand, South Africa, Kenya i Gibraltar.

 Àrees d'estudi:

Geografia, educació,  política, esport, mitjans de comunicació, entreteniment, etc.

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

METODOLOGIA

- Classes magistrals d'introducció a les unitats / temes.

- Sessions de debat / discussió sobre material escrit o audiovisual relacionat amb els diferents temes    de les
unitats estudiades.

- Exàmens tipus test basats en el temari.

- Treball en grup i presentació oral a classe sobre un tema /aspecte cultural dels països estudiats.

- Examen escrit.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Unit 1: The United Kingdom
Unit 2: English-speaking territories in Europe: Gibraltar
Unit 3: English-speaking countries in Oceania: New Zealand
Unit 4: English-speaking countries in Asia: India
Unit 4: English-speaking countries in Africa: South Africa and Kenia
Unit 5: The USA

La distribució en setmanes d’aquestes unitats serà publicada a la plataforma sakai  abans de que comenci el curs.

Sistema d'avaluació

AVALUACIÓ

Taller d’avaluació 1: Examen test (20%)

Taller d’avaluació 2: Examen test (20%)

Taller d’avaluació 3: Examen escrit (20%)

Taller d’avaluació 4: Presentació oral en grups (25%)

Assistència i participació a classe: 15%

Bibliografia i recursos d'informació
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 Es donarà  el primer dia de classe.
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