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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

Doble titulació: Grau en Estudis
Anglesos i Grau en Llengües
Aplicades i Traducció

1 TRONCAL Presencial

Grau en Estudis Anglesos 1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació MINA RIERA, NURIA

Departament/s ANGLES I LINGÜISTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

2017-18

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

KHAN , KAMRAN kamrankhan@dal.udl.cat 3 Office 2.23

MINA RIERA, NURIA nuriamina@dal.udl.cat 3 Despatx 1.06

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.

 

Objectives

1.  To learn about English speaking countries in the 21st Century and to better understand the cultural reality in
those countries2

2. Acquire knowledge about the diverse cultural areas in the postcolonial English speaking world
3. Analyse the impact the current culture in the Anglosaxon world
4. Acquire critical analysis skills around the the cultural and social factors in the English speaking world and to

value the intercultural elements in the different linguistic contexts
5. Use the adequate form of new technologies of information and communication
6. Working in an autonomous way with responsibility and initiative

 

 

Competències

Competències:

Competències generals

CG5 Demostrar capacitat de treball individual

CG10 Desenvolupar les tasques acadèmiques aplicant sensibilitat vers la diversitat del patrimoni cultural, els drets
humans i la reducció de tot tipus de desigualtat i iniquitat.
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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 a aspectes culturals, polítics i socials dels països de parla anglesa a partir de l'anàlisi de textos escrits
i audiovisuals d'actualitat. Estudi panoràmic del món de parla anglesa per zones  geográfiques, començant pel Regne
Unit i els Estats Units i acabant amb els països que van ser colònies britàniques.  

 

An introduction to the cultu

 

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.

- Proves escrites basades en el temari.

- Presentació oral a classe sobre un tema /aspecte cultural dels països estudiats.

- Treballs escrits.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Module 1 (Weeks 1-8):

Week 1

Introduction to the module
English today – an overview

Week 2

Mobility and demographic changes (Superdiversity) - Globalisation 
Immigration and models of pluralism in English speaking countries (Assimilation and multiculturalism)

Week 3

Integration, ideology and language for citizenship testing
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Week 4

Security and language – English for strengthening borders
Security in the everyday – profiling and surveillance

Week 5

Global flows of English – hip hop
Hip hop cultures

Week 6

Indigenous languages today v English (Canada and Australia)

Week 7

Review of unit

Week 8: Assessment week

 

Module 2 (Weeks 9-16): 

Week 9

A historical introduction to the English-speaking countries

Week 10

Colonialism and post-colonialism

Week 11

Post-colonial literature: India and the West Indies

Week 12

Orientalism

Week 13

Globalisation and Americanisation

Week 14

Language ownership: The case of English

Week 15

Beyond the post-colonial: The Nollywood film industry

Week 16

Discussion groups

Sistema d'avaluació

Taula dels mecanismes d’avaluació

Mecanismes
d’avaluació

codificació / descripció-
criteris / tipologia TPD

observacions O* Activitat %*
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Assistència i
participació (As)    

Totes les
presencials  

Prova escrita Examen mòdul 1    25%

Informe (In) /
Treballs (T)

Treball escrit mòdul 2    25%

Altres (A)

Presentacions orals mòdul
1
Grups de discussió mòdul
2

   
25%
25%

TOTAL  
** És obligatori dur a terme totes les proves
d’avaluació per tal de superar l’assignatura.

  100

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

Bibliografia i recursos d'informació

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL

Ashcroft, Bill et al., eds. The Post-Colonial Studies Reader. Oxford: Routledge, 2006. 
Crystal, David. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Edwards, Viv. Multilingualism in the English-Speaking World. Malden, Massachussets: Blackwell, 2004.
Louis, William Roger et al., eds. The Oxford History of the British Empire. Oxford: Oxford University Press,
2001.
Marshall, Peter James, ed. The Cambridge Illustrated History of the British Empire. Cambridge: Cambridge
University Press, 1996.
Musman, Richard. Background to English-Speaking Countries. London: Macmillan, 1993. 
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