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Informació general de l'assignatura

Denominació DISCURSOS LITERARIS EN ANGLÈS

Codi 101130

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos (2009) 4 OPTATIVA 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 DOMÍNGUEZ RUÉ, EMMA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

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

60 hores presencials 
90 hores no presencials

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Distribució de crèdits 3 ECTS teoria / 3 ECTS pràctica

Horari de tutoria/lloc Despatx 2.19 
Dc 10-11h 
Telèfon: 973 70 2190 

2018-19

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

DOMÍNGUEZ RUÉ, EMMA edominguez@dal.udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura es proposa principalment introduir els estudiants en els principals corrents de la teoria
literària. La crítica literària està estretament lligada a una reflexió crítica sobre la literatura: per tant, l’objectiu
fonamental del curs será promoure aquesta vessant crítica a través de la interpretació dels principals discursos
literaris i la seva aplicació en obres pertanyents a la literatura anglesa.

Anglès nivell recomanat: C1.2

És possible suspendre l'assignatura si el nivell de llengua no és el corresponent per als requisits del grau

Objectius acadèmics de l'assignatura

Expressar-se de forma oral i escrita amb la correcció gramatical i fluïdesacorresponents, alhora que utilitzant les
estructures, estils i vocabulari adient.

Ser capaç de comprendre i relacionar conceptes abstractes i extreure’n conclusions lògiques.
 

Ser capaç de treballar en grup i interaccionar de manera oral o escrita amb altres companys.

Comprendre les característiques bàsiques dels principals corrents en la teoria literària i ser capaç de resumir-ne els
continguts de manera clara i entenedora.

Aplicar de forma escrita i oral els conceptes bàsics de cada discurs literari per tal d’analitzar obres concretes de forma
coherent.

Competències

Competències generals:

- Mostrar habilitat per a treballar de manera independent

- desenvolupar treballs acadèmics utilitzant la terminologia i la metodologia adequada al camp

- analitzar i sintetitzar dades de diferents fonts documentals

     Competències específiques:

- Realitzar investigacions acadèmiques en el camp dels estudis literaris

- Identificar els enfocaments crítics de la literatura en anglès

- Analitzar la interacció entre història, societat i producció cultural en anglès

2018-19



Continguts fonamentals de l'assignatura

1.Traditional Approaches           

- Biographical

- Moral-Philosophical

- Historical

In practice: Hamlet

2.The Formalistic Approach

In practice: Hamlet

3.The Psychoanalytic Approach

In practice: Hamlet

4.Mythological and Archetypal Approaches

In practice: Hamlet

5.The Feminist Approach

In practice: Hamlet

6.Structuralism and Post-Structuralism

In practice: Hamlet

7.The Marxist Approach

In practice: Hamlet

8.The Post-Colonial Approach

In practice: Hamlet

9.New Historicism

In practice: Hamlet

10.Post-Modernism

In practice: Hamlet
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Eixos metodològics de l'assignatura

 

La metodologia d'aquest curs combinarà sessions teòriques, tutorials, treballs independents, tutorials i
presentacions orals. El curs inclou una càrrega de treball de 150 hores distribuïdes de la següent manera:

- Hores de contacte: 60 hores (incloent classes, presentacions orals i tutorials).

- Estudi autònom: 90 h (inclosa la preparació per a exàmens, lectura de fonts primàries i secundàries, redacció
d'assaigs i preparació per a la presentació oral).

Activitats d'ensenyament i aprenentatge:

    Les classes proporcionen una introducció i una visió general de l'enfocament crític en discussió.
    Les sessions pràctiques exploren l'enfocament crític amb més detall mitjançant l'anàlisi i la discussió d'obres
seleccionades.
    La tasca escrita i la presentació oral ajudaran els estudiants a posar en pràctica les convencions formals i de
recerca del treball acadèmic en un context literari.

    Les tutories tenen com a finalitat guiar i supervisar el treball dels estudiants durant el curs, on el professor està
disponible en els horaris especificats per a orientació individual.

Sistema d'avaluació

Pautes d'avaluació

    Examen Escrit 1 - 25%

Aquest breu exercici escrit té com a finalitat avaluar el vostre coneixement i comprensió dels diferents
enfocaments de la crítica literària que s'han comentat a classe.

   Examen Escrit 2 - 25%

Aquesta segona prova escrita també pretén avaluar el coneixement i la comprensió dels diferents enfocaments de
la crítica literària que s'han comentat a classe des de la primera tasca escrita.

    Assaig escrit - 25%

Se us demanarà que escrigueu un assaig sobre la novel·la Dràcula de Bram Stoker (si us plau, llegiu la versió
sense resum). En el seu assaig, haureu de comentar la novel·la aplicant qualsevol dels enfocaments de la crítica
literària que hem vist a classe. Aquest assaig, que s'ha de basar en el material analitzat durant el semestre, pretén
avaluar la seva comprensió de les teories literàries, la creativitat i la capacitat per articular i sintetitzar idees. La
durada de l'assaig hauria d'estar entre 1000 i 1500 paraules. Tingueu en compte que la còpia d'enganxament
d'Internet o el plagi estarà penalment penalizada.

IMPORTANT; ATENCIÓ:
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    Més de 5 errors greus (per exemple, escriuen) provocaran un suspens, és a dir, el grau 0/25.

    La plagiarisació provocarà un suspens, és a dir, el grau 0/25.

    No utilitzar / reconeixer fonts secundàries provocarà un suspens, és a dir, el grau 0/25.

    La cita incorrecta de fonts secundàries restarà 2 punts al vostre assaig.

    Presentació oral: 25%

Aquesta presentació oral consistirà en una xerrada de 10 a 15 minuts en què hauríeu de triar qualsevol obra
literària que vulgueu: una historieta, una novel·la, un poema o una obra de teatre, i comentar-la d'acord amb una de
les aproximacions a la crítica comentada a classe. Hauríeu de poder descriure i interpretar aspectes d'aquesta obra
literària i fer un judici crític sobre el missatge del treball. Tingueu en compte que se us permetrà presentar un
powerpoint per seguir la seqüència de les vostres idees, però en cap cas haurieu de llegir la vostra presentació.

 

L'avaluació és continuada. Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert tenen
dret a demanar avaluació alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per més
informació, envieu un correu electrònic a academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de
Lletres.
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