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Informació general de l'assignatura

Denominació EL TEATRE EN ANGLÈS

Codi 101117

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació NÚRIA CASADO I GUAL 

Departament/s Anglès i Lingüística

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

69 hores presencials 
91 hores no presencials

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Distribució de crèdits * El 1r semestre les classes de 1r curs es veuran precedides per una setmana
d’acollida.

Horari de tutoria/lloc Despatx 2.19 A determinar
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Núria Gual Casado

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta matèria ofereix una introducció als estudis de teatre en llengua anglesa en les seves vessants teòriques i
pràctiques. En una primera part es presenta una visió panoràmica de la història del teatre anglès, així com dels
teatres i les dramatúrgies més destacades que s’han desenvolupat en els països de parla anglesa, amb una
especial consideració als teatres del Regne Unit, Irlanda i Estats Units. En la segona meitat de la matèria, dedicat
a l’estudi i pràctica de la posta en escena en anglès, els estudiants podran triar un itinerari d’especialitat que els
permetrà aprofundir en una d’aquestes vessants: la recerca en literatura dramàtica i/o llenguatges escènics del
món de parla anglesa (via acadèmica); pràctiques d’assistència a la direcció i producció teatral amb finalitat
didàctica (via pedagògica); i la creació teatral a través del treball actoral (via artística). Totes aquestes vies tenen
un alt component d’investigació que es manifesta mitjançant diferents graus d’experimentalitat, i que il.lustren la
riquesa i interdisciplinarietat dels estudis de teatre en anglès. L’avaluació de la part teòrica serà comuna a tots els
estudiants, mentre que la segona part de la matèria cada estudiant haurà d’avaluar-se del seu itinerari escollit,
segons especificat en l’apartat d’avaluació.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aquesta matèria desenvolupa els següents objectius formatius del pla d’estudis de grau:

- Parlar i escriure amb correcció, fluïdesa i eficàcia comunicativa tant en situacions quotidianes com en entorns
acadèmics i professionals.

- Reflexionar sobre els aspectes sistemàtics dels usos de la llengua anglesa des de diferents perspectives
d'anàlisi. En particular, en aquesta materia es farà èmfasi en la vessant fonològica, semàntica, pragmática i
estilística de la llengua.

- Comprendre i analitzar l'evolució de la literatura escrita en anglès i la seua projecció.

- Conèixer els principals textos, autors i moviments literaris dels països de parla anglesa.

- Ser capaç d'aplicar els coneixements lingüístics al món professional.

Competències

Les competències generals de grau promogudes per aquesta matèria són:

Competències personals

- Capacitat d'anàlisi i síntesi.

- Raonament crític.

- Curiositat pel saber i pel coneixement del patrimoni humà.

Competències sistèmiques

- Capacitat de treball en equip i habilitats en les relacions personals.

- Coneixement i sensibilitat cap a la diversitat cultural.

Competències instrumentals

- Capacitat d'organització i planificació del treball i la investigació.

- Capacitat de comunicació oral i escrita en llengua estrangera.

- Capacitat d'utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinari o professional.
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Les competències específiques de grau que es desenvolupen en aquesta matèria són:

Competències literàries personals

- Coneixement dels principals textos, autors i moviments literaris en llengua anglesa, així com la seua
evolució històrica i el seu context literari i sociolingüístic.

- Consciència crítica de les relacions entre els esdeveniments històrics i socials i la producció literària dels
països de parla anglesa.

Competències lingüístiques i literàries instrumentals

- 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 anglesa.

- Coneixement crític, teòric i pràctic, i capacitat de participar en el disseny de processos de comunicació
interpersonal de masses amb finalitats informatives, persuasives, didàctiques o comercials.

Aquesta matèria està relacionada amb les següents sortides professionals definides al pla d’estudis:

Ensenyament de l'anglès
Ensenyament de la literatura en anglès
Expert en comunicació
Creació literària (anglès)
Crítica literària
Gestió cultura

 

 

 

Competències Objectius formatius

Coneixement dels principals textos, autors i
movimentsliteraris en llengua anglesa, així com la
seua evolució històrica i el seu context literari i
sociolingüístic.
 

Conèixer els principals dramaturgs i
corrents teatrals de les literatures en
anglès

Consciència crítica de les relacions entre els
esdeveniments històrics i socials i la producció
literària dels països de parla anglesa.

Estudiar les condicions històriques,
socials i culturals que promouen o
afavoreixen les diferents tendències
teatrals i dramatúrgiques.

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 anglesa.

Desenvolupar la creativitat literària
a través de l’estudi d’estil de
dramatúrgies en anglès.

Coneixement crític, teòric i pràctic, i capacitat de
participar en el disseny de processos de
comunicació interpersonal de masses amb
finalitats informatives, persuasives, didàctiques o
comercials.

Perfeccionar la comunicació oral en
anglès a través de pràctiques
escèniques en aquesta llengua.
Dissenyar un estudi pràctic i
personal del camp d’estudi de
l’assignatura, ja sigui en la seva
vessant investigadora, artística o
pedagògica.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

MODULE 1 –Drama and Theatre in English (6 weeks: from February 11th to March 24th)

1.1 Theatrical Languages and Codes – an Overview

1.2 Symbolic theatre: two case studies

1.3 Classical Tragedies and Comedies: two case studies

1.4 Naturalistic Plays: two case studies

1.5 Experimental and ‘Other’ Theatres: two case studies

Exam: March 24th

MODULE 2 – Theatre workshop: (8 weeks: March 25th to May 29th)

Participation in a theatre workshop from ONE of these perspectives:

The actor’s experience (emphasis on artistic and technical competences)
The assistant-director / dramaturgist’s viewpoint (emphasis on creative and pedagogical competences)
The scholar’s point of view (emphasis on research and cultural management)

Workshop performance: May 29th

Portfolio deadline: June 10th

Eixos metodològics de l'assignatura

Taula de activitats formatives i dedicacions horàries de l’alumne

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’assignatura.
Facilitar el
desenvolupament
habilitats lingüístiques
en llengua anglesa
Familiaritzar l’estudiant
per tal que pugui
accedir i processar
informació i bibliografia
especialitzada

GG 15 30
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Seminaris
(S)

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

Familiaritzar els
estudiants amb els 
tipus de text propis de
l’assignatura.
Facilitar el
desenvolupament
habilitats lingüístiques
en llengua anglesa
Familiaritzar l’estudiant
per tal que pugui
accedir i processar
informació i bibliografia
especialitzada

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)

  GG 5  

Tutories
(Tut)

1 h setmanal de tutoria individual o en petits grups  GG 4  

Altres
(AA)

 Expressar i debatre opinions GG  20

Avaluació
(AV)

Vegeu taula de mecanismes d’avaluació
Avaluar el grau d'assoliment de
les competències i continguts
del curs

GG   

TOTAL    45 105

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 Activitat %*

Assistència
i participació
(As)

AS - Assistència obligatòria i participació en tots els assajos programats
de les pràctiques i en la representació final (mòdul 2)

Classes
Magistrals
+
Seminaris
+ Tutories

 
35% (itinerari
artístic), 30%
(i.pedagògic) i
20% (i. recerca)

    

Taller
d’avaluació
(TA)
(Examen)

TA – prova escrita que pren el format d’examen i avalua tots els
continguts del mòdul 1 de la matèria.
 

Pràctiques
d’aula i
Pràctiques
de camp

45%
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Informe (In) /
Treballs (T)

In – Diari reflexiu del procés d’assajos i la representació final segons el
punt de vista de l’itinerari triat (recerca, assistència escènica i creació
actoral)

Pràctiques

20% (i. artístic),
25% (i-
pedagògic) i
35% (i. recerca)

Altres (A)    

TOTAL

S’han de presentar totes les proves d’avaluació, inclosa
l’assistència al procés d’elaboració del taller escènic, per tal de
poder superar l’assignatura.
En totes les proves escrites es descomptarà -0.25 per cada falta
considerada greu, i s'acceptarà fins a un màxim de 5 faltes
bàsiques en la prova. En cas d'haver-ne més, es donarà la nota
de suspens per faltes comptabilitzada amb un 4.

 100

 

 

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

 

Bibliografia i recursos d'informació

**Les lectures obligatòries i complementàries d’aquesta assignatura corresponents als seminaris del mòdul 1
s’anunciaran als alumnes per Sakai abans que comenci el semestre.
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