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Informació general de l'assignatura

Denominació LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR II

Codi 101070

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Llengües
Aplicades i Traducció i Grau en
Filologia Hispànica

5 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Filologia Hispànica 4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació DE RUBINAT PARELLADA, RAMON

Departament/s FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Espanyol

2021-22

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

DE RUBINAT PARELLADA,
RAMON

ramon.rubinat@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

 

L'objectiu d'aquesta assignatura no es restringirà tan sols a proporcionar les dades relatives als continguts literaris
propis del Barroc espanyol, sinó també a contextualitzar-los i a explicar-los en l'àmbit històric, ideològic i cultural
d'aquest període. Amb això s'ofereix una guia orientada a la reflexió crítica i vinculada amb el nostre present en
marxa de la literatura barroca i, especialment, del Quixot.

Competències

En acabar el curs, l'alumne ha de ser capaç de:

CB2 Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències
que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva
àrea d'estudi
CB3 Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre
judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
CB4 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat)
CB5 Saber desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un
alt grau d'autonomia

2021-22



CG1 Demostrar capacitat d'anàlisi i de síntesi.
CG2.Analitzar i avaluar un tema o matèria, aplicant un raonament crític i objectiu.
CG3 Demostrar creativitat i iniciativa.
CG4 Planificar adequadament el treball individual i en equip i gestionar el temps.
CG5 Valorar el rigor i la qualitat del treball acadèmic.
CG6 Demostrar una actitud sistèmica de rigor en el treball.
CG8 Planificar adequadament l'organització del treball i la recerca.
CG9 Dissenyar i gestionar projectes en l'àmbit de l'empresa i l'educació.
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CE15 Reconèixer els trets creatius associats a la literatura espanyola i hispanoamericana.
CE16 Conèixer els principals textos, autors i moviments literaris en llengua espanyola, així com la seva evolució
històrica i el seu context literari i sociolingüístic.
CE17 Conèixer els fonaments teòrics de la literatura, dels moviments de la història literària i dels corrents de la
crítica literària.
CE18 Saber interpretar i jutjar els textos literaris des d'una perspectiva crítica.
CE19 Saber identificar les relacions entre els esdeveniments històrics i socials i la producció literària, al llarg dels
diversos períodes històrics i marcs culturals, especialment en el món hispànic.
CE21 Tenir coneixement i domini pràctic de retòrica, estilística i altres recursos associats al procés de creació
literària i a l'optimització dels objectius de la comunicació oral i escrita en llengua espanyola.
CE23 Saber usar tècniques específiques necessàries per a estudiar i ensenyar textos literaris de diverses
èpoques.
CE25 Conèixer i saber aplicar de manera bàsica els procediments de recerca relacionats amb l'estudi de la llengua
espanyola i la seva literatura, incloent l'ús de laboratoris.
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CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà
CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic

Continguts fonamentals de l'assignatura

RIMERA PART

Introducció. Presentació dels continguts i la metodologia de l'assignatura, així com dels treballs a realitzar i les
condicions de l'examen.
Quixot 1: L'enginyeria narrativa del Quixot. Veritat i mentida en les figures del transductor-narrador i
de Cide Hamete Benengeli.
Quixot 2: L'enginyeria narrativa del Quixot. Veritat i mentida en els personatges del Quixot i en els transductors i
traductors del Quixot. Conclusió d'aquesta part.
Quixot 3: Institucions parodiades en el Quixot.
Quixot 4: El Quixot com a crítica de tot ensomni idealista.
Quixot 5: La bogeria de don Alonso, la lucidesa de Cervantes (1).
Quixot 6: La bogeria de don Alonso, la lucidesa de Cervantes (2).
Quixot 7: L'ateisme catòlic de Cervantes. L'Imperi en el Quixot.
Quixot 8: L'ateisme catòlic de Cervantes. La religió en el Quixot.
Quixot 9: El Quixot com a AdN de la literatura.
Quixot 10: Recepció de la Primera part del Quixot en la Segona part.

SEGONA PART
La poesia de Lope de Vega.
La poesia de Quevedo.
La poesia de Góngora.
El teatre de Cervantes, Lope, Calderón, Tirso i Shakespeare.

Eixos metodològics de l'assignatura

Actividades presenciales en horario de clase.

1. El profesor proporcionará el contenido teórico correspondiendo a la materia que tenemos que trabajar.
2. También presentará el criterio de análisis para examinar estos contenidos (obras literarias).
3. Dinámica de cada sesión: a partir del conocimiento teórico y de la familiaridad con unas determinadas

herramientas de análisis, nos dedicaremos, fundamentalmente, a la crítica de textos.

Actividades no presenciales.

1. Lectura de una selección de pasajes de diferentes obras literarias que el profesor colgará en el área de
Recursos del Campus Virtual.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

PRIMERA PART
Fins a finals d'octubre treballarem la primera part de l'assignatura: el Quixot. L'1 de novembre, els alumnes hauran
de lliurar les activitats corresponents a aquest bloc: elaboració d'un videoresum de tot el que hem vist fins a aquest
moment i lliurament dels esquemes corresponents a cada matèria tractada.

SEGONA PART
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Fins a la segona setmana de gener treballarem la segona part de l'assignatura: poesia i teatre del XVII. El 7 de
gener, els alumnes hauran de lliurar les activitats corresponents a aquest bloc: elaboració d'un videoresum de tot el
que hem vist fins a aquest moment i lliurament dels esquemes corresponents a cada matèria tractada.

Sistema d'avaluació

1 de novembre

1-. Grava't fent una exposició de les sessions dedicades al Quixot (Quixot 1-11) com si estiguessis fent una
conferència. Pots comptar amb un guió escrit i pots mirar-lo però no has de llegir el contingut.
2-. Prescindeix d'eines com el PowerPoint, has de veure't, tu, parlant, en tot moment.
3-. Exemplifica la teoria que estàs presentant amb els exemples que hem vist en classe o amb uns altres que
estimis pertinents.
4-. Pensa que els arxius poden pesar molt. Envia'm el vídeo per YDRAY, RedIris FileSender o plataformes
similars.
5-. Envia els arxius en format mp4. Això és molt important.
6-. Envia'm l'enllaç per mitjà de la pàgina d'Activitats, en la teva resposta a aquesta activitat.
Valor d'aquesta activitat: 30% de la nota final.

10 de gener
El mateix que en l'activitat anterior però com si estiguessis donant una conferència sobre la poesia i el teatre que
hem treballat en classe.
Valor d'aquesta activitat: 20% de la nota final.

Gener (cal fixar dia, hora i aula)
Examen final
Valor de l'examen: 50% de la nota final.

Febrer (cal fixar dia, hora i aula)
Examen de recuperació
Valor de l'examen: 50% de la nota final.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica:
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CANAVAGGIO, Jean, dir., Historia de la literatura española, 6 vols., Barcelona, Ariel, 1994-1995.
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