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Informació general de l'assignatura

Denominació HISTORICAL OVERVIEW OF LITERATURE IN ENGLISH

Codi 101257

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos 2 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació DOMÍNGUEZ RUÉ, EMMA

Departament/s ANGLES I LINGÜISTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès
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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
Dijous 12-13h
D 2.21

Informació complementària de l'assignatura

Aquest curs es proposa introduir l'estudiantat en els textos més representatius de la literatura anglesa i la seva
relació amb el context històric i social en el qual es van crear. En aquest sentit, el curs ofereix una panoràmica
històrica general del principals corrents literaris en llengua anglesa, amb l'objectiu de conèixer els autors, gèneres i
corrents de la literatura anglesa i obtenir un coneixement general de l'evolució històrica de la literatura anglesa.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. anàlisi dels principals textos, gèneres i corrents literaris en la literatura anglesa

2. estudi dels textos literaris més representatius i la seva interacció amb el context històric i social en què es van
produir

3. esquema general de les principals corrents literaris en la literatura anglesa

Competències

CG2 Analitzar i sintetitzar dades procedents de diferents fonts documentals

CG15 Cercar i gestionar informació i utilitzar fonts i documentació diverses.

CE10 analitzar els principals textos, gèneres i corrents literaris en llengua anglesa

CE14 analitzar la interacció entre la producció literària en anglès i el seu context històric

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Old English Literature 

The Wanderer / The Wife's Lament

 

2. Middle English Literature

Geoffrey Chaucer, "The Wife of Bath"

 

3. Elizabethan poetry and prose

Shakespeare, The Sonnets (12, 15, 116, 130, 144)

 

4. Elizabethan drama
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William Shakespeare, Much Ado About Nothing - Acts 1 & 2

 

5. Early 17th century literature

John Donne, "Go and catch a falling star"

Katherine Philips, "To Mrs M.A at a Parting"

 

6. The Restoration

Daniel Defoe, Roxana - "The Cons of Marriage"

Jonathan Swift, "A Modest Proposal"

 

7. English poetry 1660-1798

Alexander Pope, "An essay on man" - Epistles I, II & III

Thomas Gray, "Elegy written in a country churchyard"

 

8. 18th century prose

Anna Letitia Barbauld, The Rights of Woman / "To a little invisible being who is expected soon to become visible"

Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, Ch 4

 

9. 19th century poetry

William Blake, "The Fly"

George Gordon, Lord Byron, "Darkness"

Percy Bysshe Shelley, "The Cloud"

 

10. 19th century prose

Elizabeth Gaskell, "The Grey Woman"

 

11. 19th century drama

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest

 

12. 20th century prose

Jean Rhys, "Till September Petronella"

Virginia Woolf, "Professions for Women"
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13. 20th century drama

Harold Pinter, The Dumb Waiter

 

14. 20th century poetry

Dylan Thomas, "Do not go gentle into that good night"

Ted Hughes, "The Seven Sorrows"

Seamus Heaney, "Punishment"

Eixos metodològics de l'assignatura

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

- Hores de contacte: 60h (incloent classes teòriques, presentacions orals i tutories).

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

Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge:

    Les sessions teòriques ofereixen una introducció i una visió general de l'enfocament crític en discussió.
    Les sessions de pràctica exploren l'enfocament crític amb major detall a través de l'anàlisi i discussió de treballs
seleccionats.
    El treball escrit i la presentació oral ajudaran els estudiants a posar en pràctica les convencions formals i
d'investigació del treball acadèmic en un context literari.
    Les tutories estan destinades a guiar i supervisar el treball dels estudiants durant el curs, on el professor està
disponible en els horaris especificats per a l'orientació individual.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Les sessions de dilluns es destinaran a desenvolupar una panoràmica històrica dels principals autors i corrents
literaris de la literatura anglesa.

Les sessions de dimarts es destinaran a l'anàlisi textual d'exemples de textos literaris

Sistema d'avaluació

Sistema d'avaluació

    TA1 - 25%

Aquest breu exercici escrit està pensat per avaluar el vostre coneixement i la comprensió dels diferents textos i
corrents literaris que s'han comentat a classe.

    TA2 - 25%

Aquesta segona prova escrita també pretén avaluar el vostre coneixement i comprensió dels diferents  textos i
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corrents literaris que s'han comentat a classe des de la primera tasca escrita.

   Treball escrit - 25%

Se't demanarà que escriguis un assaig sobre la novel·la Frankenstein de Mary Shelley (si us plau, llegeix la versió
completa). En el teu assaig has comentar la novel·la centrant-te en una d'aquestes qüestions:

1. De quina manera Frankenstein és una novel·la gòtica? Examina si us plau les característiques que fan a la
novel·la un text gòtic i què fa la criatura un personatge del gènere de l'horror.

2. La majoria dels personatges femenins de la novel·la són objecte d'amor, però moren tràgicament i de forma
violenta. Examina el paper de la dona i la maternitat en la novel·la, tenint en compte la biografia de l'autora.

3. El patiment de Víctor Frankenstein sembla provenir de la seva interminable recerca de coneixement. És així?
Analitza la dicotomia naturalesa / ciència en la novel·la i les implicacions morals / ètiques / religioses de la recerca
científica de Víctor Frankenstein.

4. A la criatura se li dóna vida, però mai se li dóna un nom. Analitza el desenvolupament i l'evolució de la criatura:
quina és la raó de les seves males accions? Qui n'és el responsable final? Està Victor Frankenstein actuant de
forma ètica cap a la seva criatura?

Aquest assaig pretén avaluar la teva comprensió de l'obra literària, la teva capacitat de llegir un text literari com a
producte del seu període històric, la teva creativitat i la teva capacitat per articular i sintetitzar idees. La durada del
teu assaig ha d'estar entre 1000 i 1500 paraules i ha de tenir la estructura apropiada d'un assaig acadèmic -
introducció, cos, conclusió i referències bibliogràfiques. Tingues en compte que copiar i enganxar a Internet o
plagiar serà penalitzat severament.

Data límit de lliurament al Campus Virtual: 18 de desembre 2017 a les 8h
 

IMPORTANT; ATENCIÓ:

    Més de 5 errors greus (p. ex., they writes) provocaran un suspens, és a dir, 0/25.

    El plagi provocarà un suspens, és a dir, 0/25.

    No utilitzar / citar fonts secundàries provocarà un suspens, és a dir, 0/25.

    La citació incorrecta de fonts secundàries restarà 2 punts al vostre treball.

    Presentació oral: 25%

Aquesta presentació oral consistirà en una xerrada de 10 a 15 minuts en la qual 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 la
forma en què reflecteix el període històric en què va ser creat. Recordeu que la vostra presentació hauria de tenir
un perfil clar i seguir una seqüència coherent d'idees. 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 tal de seguir la seqüència de les vostres idees, però en cap cas haurieu de llegir la vostra
presentació.

 

Bibliografia i recursos d'informació
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