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Informació general de l'assignatura

Denominació Estètica i literatura en el món de parla anglesa.

Codi 101144

Semestre d'impartició 2n semestre

Caràcter Optativa

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups GG

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació Emma Domínguez i Rué

Horari de tutoria/lloc Emma Domínguez: 
Dilluns de 12.00 a 13.00 h 
Despatx 2.19 
Tel.: 973 70 3173 

Núria Mina: 
Dimarts de 12.00 a 13.00 h 
Despatx: 1.06 

Departament/s Anglès i Lingüística

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

45 hores presencials 
105 hores no presencials

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Grau/Màster Grau en Estudis Anglesos

Horari de tutoria/lloc Emma Domínguez: 
Dilluns de 12.00 a 13.00 h 
Despatx 2.19 
Tel.: 973 70 3173 

Núria Mina: 
Dimarts de 12.00 a 13.00 h 
Despatx: 1.06 

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

edominguez@dal.udl.cat 
nuriamina@dal.udl.cat

2015-16

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


Emma Domínguez i Rué 
Núria Mina i Riera

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura es proposa principalment introduir els estudiants al concepte d’estètica tal i com s’ha descrit
des dels principals corrents de pensament a través de la història. L’estètica sovint s’ha entès com a sinònim de
filosofia de l’art i, per tant, està estretament lligada a una reflexió crítica sobre l’art i la cultura en general.
Aixídoncs, l’objectiufonamental del curs será promoureaquestareflexió crítica a través de la interpretació del
concepted’estètica que han fetalgunsdelsfilòsofs i pensadorsdestacats en la història del pensament.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competències

Competències

comprendre les idees principals d’un text pertanyent al camp de la filosofia de l’art i ser capaç d’explicar-ne i
resumir-ne els continguts de manera clara i entenedora.
 

exposar de forma oral els punts principals i/o els conceptes bàsics de textos específics del camp de l’estètica de
forma coherent.

expressar-se de forma oral i escrita amb la correcció gramatical i i fluïdesa corresponents, 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 idees principals d’un text pertanyent al camp de la filosofia de l’art i ser capaç d’explicar-ne i
resumir-ne els continguts de manera clara i entenedora.
 

exposar de forma oral els punts principals i/o els conceptes bàsics de textos específics del camp de l’estètica de
forma coherent.

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

Continguts fonamentals de l'assignatura

En línies generals, el programa de l’assignatura es proposa seguir el següent esquema de continguts:

Part 1.- Introduction and General Concepts

1.1.- Aesthetics: Etymology and Typology

1.2.-Towards an Understanding of Aesthetic Value and Judgement

1.3.- Art and Knowledge

1.4 - Contemporary scholarly reflections on Aesthetics
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Part 2.-Seminal Works in the Field of Aesthetics

2.1.- Plato: Symposium

2.2.- Aristotle: Poetics

2.3.- Edmund Burke: “ On the Sublime and Beautiful”. (1756)

2.4.- David Hume: “Of the Standard of Taste”. (In Four Dissertations,1757).

2.5.- George Santayana: The Sense of Beauty. (1896)

 

Part 3.- Literary Aesthetics

3.1.- Definition and Ontology of Literature

3.2.- Fiction

3.3.- Emotion

3.4.- Interpretation

3.5. - Literary values

 

Part 4.- Specific Aesthetic Currents in Literature

4.1.- Life-course studies

4.2.- Ecocriticism

 

NOTA: El profesor podrà facilitar material addicional i/o altres activitats complementàries al llarg del curs.

Eixos metodològics de l'assignatura

 

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’estètica.
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 exercicisdins
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)

Treballs individuals de
manera autònoma sobre
aspectes relacionats amb
els continguts.

Resumir les idees contingudes
en un text
Expressar la pròpia opinió sobre
un tema
Fer una presentació oral

GG 5 15

Tutories (Tut)
1 h setmanal de tutoria
individual o en petits grups

 GG 4  

Altres (AA)   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.
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Sistema d'avaluació

 

mecanismes
d’avaluació

codificació /
descripció-criteris /
tipologia TPD

observacions O* Activitat %*

Assistència i
participació
(As)

Assistència a les
sessions
Participació activa a
les sessions

No serà possible
recuperar aquest
percentatge un
cop passada la
data límit

Avaluar el grau de
participació i
implicació en les
activitats i continguts
de l’assignatura.
Valorar la seva
actitud i participació
en el grup

Assistència i
participació
activa a les
sessions

10
 

Taller
d’avaluació
(TA) (Examen)

Taller d'Avaluació 1
Taller d'Avaluació 2
Presentació Oral

No serà possible
recuperar aquest
percentatge un
cop passada la
data límit

Avaluar el grau
d’assoliment de les
competències i
continguts de
l’assignatura.

TA1
TA2
Oral
Presentation

25
25
20

Informe (In) /
Treballs (T)

     

Altres (A) Treball Escrit

No serà possible
recuperar aquest
percentatge un
cop passada la
data límit

Avaluar el grau de
participació i
implicació en les
activitats i continguts
de l’assignatura.
 

Essay 20

TOTAL     100

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final.
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Bibliografia i recursos d'informació

The prescribed texts for analysis in class will be made available in Campus Virtual.

General Readings:

Beardsley, Monroe. “History of Aesthetics”.Encyclopedia of Philosophy. (London: MacMillan, 2006).
Cahn, Steve and Aaron Meskin.Aesthetics: A Comprehensive Anthology. (London: Blackwell, 2008).
Marwick, Arthur. A History of Human Beauty. (London, England: Hambledon, 2004)
Valentine, John M. Beginning Aesthetics: An Introduction to the Philosophy of Art. (New York: McGraw-Hill,
2006).
Monroe Beadsley, “Aesthetic Experience Regained”
Murray Skees, “Kant, Adorno and the Work of Art”

For Section 2:

Aristotle. Poetics.Available at <http://classics.mit.edu/Aristotle/poetics.html>.
Burke, Edmund. A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. Available
at <http://ebooks.adelaide.edu.au/b/burke/edmund/sublime/>
Hume, David. “Of the Standard of Taste”.Available at

<http://www.mnstate.edu/gracyk/courses/phil%20of%20art/hume%20on%20taste.htm>

Plato. Symposium.Available at<http://classics.mit.edu/Plato/symposium.html>
Santayana, George. The Sense of Beauty. Available at

<http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=1545963&pageno=2>

For Section 3:

Robert Stecker, “What is Literature?”
Gregory Currie, “Work and Text”
John Searle, “The Logical Status of Fictional Discourse”
Susan Feagin, “The Pleasures of Tragedy”
Jerrold Levinson, “Intention and Interpretation”
Catherine Wilson, “Literature and Knowledge”

For section 4:

a. Life-course studies:

Gullette, Margaret Morganroth. Aged by Culture. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

Mortimer, Jeylan T., and Michael J. Shanahan. Handbook of the Life Course. Springer, 2006.

      b. Ecocriticism:

 

Adamson, Joni and Slovic, Scott. “Guest Editors’ Introduction: The Shoulders We Stand On: An
Introduction to Ethnicity and Ecocriticism.” MELUS 34.2 (2009): 5-24.

 

Buell, Lawrence. The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing and the Formation of American
Culture. Cambridge and London: Belknap Press of Harvard University Press, 1995.

Glotfelty, Cheryll and Fromm, Harold. The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Athens:
University of Georgia Press, 1996.
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Major, William and McMurry, Andrew. “Introduction: The Function of Ecocriticism; or Ecocriticism, What Is
It Good For?” Journal of Ecocriticism 4.2 (2012): 1-7.
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