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Informació general de l'assignatura

Denominació THE NOVEL IN ENGLISH

Codi 101269

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos (R
2016)

3 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 SANTAULARIA CAPDEVILA, MARIA ISABEL

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

SANTAULARIA CAPDEVILA,
MARIA ISABEL

isabel.santaularia@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

El curs está dissenyat per donar una visió general dels autors, textos, tendències i moviments més importants de
la novel·la produïda al Regne Unit i als Estats Units. També té com a objectiu oferir eines per tal d'estudiar la
novel·la a partir d'una anàlisi en profunditat d'algunes de les novel·les més importants produïdes al Regne Unit i als
Estats Units, tant com a textos literaris com en relació al seu context. Addicionalment, a partir de la utilització
d'adaptacions cinematogràfiques i fragments d'algunes novel·les rellevants, el curs incideix en la interacció entre
literatura i cinema i ofereix una gama més àmplia de textos importants per a ser analitzats. Finalment, la
professora espera fomentar el plaer de la lectura i promoure una perspectiva crítica cap als textos literaris.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Entendre la naturalesa i característiques del gènere.
Conèixer els corrents, moviments i tendències més significatius de la novel·la al Regne Unit i als Estats
Units.
Conèixer els autors de novel·la més significatius al Regne Unit i als Estats Units.
Analitzar algunes novel·les significatives del Regne Unit i dels Estats Units en relació als seus contexts i
com a textos literaris amb les seves idiosincràsies i el seu potencial interpretatiu.
Entendre la relació entre literatura i cinema i explotar el potencial de les adaptacions per tal d'estudiar la
novel·la.
Desenvolupar el gust per la lectura crítica.
Ser capaç d’explicar aspectes dels continguts de l’assignatura de forma clara i analítica i d’expressar
aquests continguts amb correcció gramatical.

Competències

Competèncias generals /General competences:

CG2 Analitzar i sintetitzar dades procedents de diferents fonts documentals.
CG2 Analyse and synthesise data from different critical sources.
CG5 Demostrar capacitat de treball individual.
CG5 Demonstrate the ability to work individually.
CG16 Utilitzar la metodologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinar o professional.
CG16 Use techniques and methodology related to the professional world and the field of study of the degree.

Competencias específicas / Specific competences:

CE6 Identificar i implementar els fonaments de la investigació científica en cultura en llengua anglesa
CE6 Identify and apply the basics of scientific research to culture in English
CE10 Analitzar els principals texts, gèneres i moviments literaris en llengua anglesa.
CE10 Analyse the main texts, genres and literary movements in English.
CE11 Analitzar la projecció i popularització de la literatura anglesa a través del cinema i els mitjans de
comunicació de masses.
CE11 Analyse the projection and popularization of English literature through film and the mass media.
CE14 Analitzar la interacció entre història i societat i la producció cultural en llengua anglesa.
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CE14 Analyse the interaction between history and society and cultural products in English.

Continguts fonamentals de l'assignatura

PER COMENÇAR: Llegir (des d’una perspectiva acadèmica) és divertit. Discussió d’uns extractes de novel·les
nord-americanes i britàniques clàssiques i no tan clàssiques.

UNITAT 1: Introducció al gènere. Introducció a la novel·la i les seves característiques.

UNITAT 2: Tendències, moviments i autors de la novel·la produïda als Estats Units i al Regne Unit. Una visió
de conjunt dels autors, tendències i moviments més importants de la novel·la nord-americana i britànica.

UNITAT 3: Charlotte Brontë’s Jane Eyre. Anàlisi de la novel·la a través de la discussió de preguntes rellevants
sobre extractes de la mateixa i de la seva adaptació cinematogràfica. Discussió de Worksheet 1. Text obligatori:

Jane Eyre (Franco Zefirelly, 1996). (Pel·lícula)

(novel·la on-line: https://www.gutenberg.org/files/1260/1260-h/1260-h.htm)

UNITAT 4: Emily Brontë’s Wuthering Heights. Anàlisi detallada de la novel·la. Text obligatori:

Brontë, Emily. Wuthering Heights. Boston and New York: Bedford Books of St. Martin’s Press, 1992.
(Novel·la) (novel·la on-line: https://www.gutenberg.org/files/768/768-h/768-h.htm)

UNITAT 5: Charles Dickens’ A Christmas Carol, Oliver Twist and Bleak House. Anàlisi en profunditat de la
novel·la curta i d’extractes/capítols de les novel·les. Textos obligatoris:

Dickens, Charles. A Christmas Carol. (novel·la curta) Novel·la on-line: https://www.gutenberg.org/files/46/46-
h/46-h.htm
Dickens, Charles. Oliver Twist. (novel·la; extractes en Sakai)
Dickens, Charles. Bleak House. (novel·la; extractes en Sakai)

UNITAT 6: F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby. Anàlisi de la novel·la a través de la discussió de preguntes
rellevants sobre extractes de la mateixa i de la seva adaptació cinematogràfica. Discussió de Worksheet 2. Text
obligatori:

The Great Gatsby (Baz Luhrmann, 2013). (Pel·lícula)

UNITAT 7: John Steinbeck’s The Grapes of Wrath. Anàlisi de la novel·la a través de la discussió de preguntes
rellevants sobre extractes de la mateixa i de la seva adaptació cinematogràfica. Discussió de Worksheet 3. Text
obligatori:

The Grapes of Wrath (John Ford, 1940). (Pel·lícula)

UNITAT 8: Alex Garland’s The Beach: Una aproximació comparativa. Anàlisi en profunditat de la novel·la
d’Alex Garland en relació amb Heart of Darkness de Joseph Conrad i Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.
Textos obligatoris:

Garland, Alex. The Beach. London: Penguin, 2011. (Novel·la)
Apocalypse Now (Francis  Ford Coppola, 1979). (Pel·lícula)

 

Eixos metodològics de l'assignatura

ORGANITZACIÓ A L’AULA:

A causa de l’estat d’emergència actual i l’accés limitat a l’edifici, les classes s’alternaran entre l’ensenyament
presencial i l’ensenyament en línia segons s’estableix al calendari.
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Si, a causa de restriccions d’espai, no podem acollir a tot el grup a l’aula, establirem rotacions. Si és així, la classe
presencial tindrà lloc mitjançant l'eina de videoconferència al campus virtual (CV) per tal que els estudiants puguin
seguir la classe en línia de forma sincrònica des de casa.

Tota la docència en línia es farà utilitzant l’eina de videoconferència del CV de forma que les classes es duran a
terme remotament a les hores i dies establertes a l’horari.

En cas que hi hagi nous confinaments, totes les classes es faran en línia de forma sincrònica a les hores i els dies
establert al calendari.

No necessàriament s’enregistraran les classes i, per tant, l'assistència és obligatòria.

En cas que hagin de ser enregistrades: De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades
de caràcter personal, t'informem que: 

- El responsable de l'enregistrament i l'ús de la imatge i veu és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte
del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del
delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). 

- Les imatges i veus enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de
l'assignatura. 

- Les imatges i veus enregistrades es conservaran fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es destruiran en
els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de
la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). 

- Les veus i imatges són imprescindibles per impartir la docència en aquesta assignatura, i la docència és un dret i
un deure del professorat de les universitats, que ha d'exercir amb llibertat de càtedra, com preveu l'article 33.2 de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el consentiment
de l’estudiantat per enregistrar les seves veus i imatges amb aquesta exclusiva finalitat, la d'impartir docència en
aquesta assignatura. 

- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei. 

- L’estudiant pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-se al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència, mitjançant
escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També pot presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

També cal tenir en compte que:

No està permès descarregar els enregistraments del CV.
Els enregistraments i la resta de continguts del CV estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i
industrial de la Universitat de Lleida, d'acord amb la clàusula inclosa en l' "Avís legal", visible en tots els
llocs web propietat de la UdL.

METODOLOGIA DOCENT:

En aquesta assignatura es combinaran classes magistrals amb seminaris. Els estudiants tindran també material
que hauran d’estudiar pel seu compte.

ESTUDI AUTÒNOM dels continguts de la Unitat 2: Els estudiants hauran d’estudiar els continguts de dos Power
Point que recullen les tendències, autors i moviments més significatius de la novel·la britànica i nord-americana.

Les CLASSES MAGISTRALS s’utilitzaran per explicar les característiques del gènere i per la presentació i anàlisi
dels textos de lectura obligatòria. Les classes magistrals s’acompanyaran de preguntes de debat per tal
d’incentivar la participació a classe. Les novel·les obligatòries s’han de llegir abans de les classes en les que es
treballaran per tal de poder-les analitzar en la seva totalitat. Les classes magistrals s’utilitzaran per a les Unitats 1,
4, 5 i 8.
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Durant els SEMINARIS s’utilitzaran fulls de treball lligats a diferents novel·les rellevants en anglès, que
s’estudiaran a través d’extractes/capítols de les mateixes i de les seves adaptacions cinematogràfiques. Per a
cada un dels textos hi haurà una fulla de treball que s’haurà de preparar abans de classe. Hi haurà seminaris per a
les Unitats 3, 6 i 7.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 DIJOUS (presencial) DIVENDRES (on-line)

Getting started (reading
academically is fun)

24 September 25 September

Unit 1 (the novel) LECTURES
AND CLASS DISCUSSION

1 October 2 October

8 October 9 October

Unit 2 (trends, movements and
authors)

Self-study Self-study

PE1 + PE2: QUIZZES (ON-LINE)

Unit 3 (Jane Eyre; discussion of
Worksheet 1) SEMINAR

SESSIONS

15 October 16 October

22 October  

Unit 4 (Wuthering Heights)
LECTURES + CLASS

DISCUSSION

 23 October

29 October 30 October

5 November 6 November

12 November  

AP1: ASSESSMENT WORKSHEET (Units 1, 3 and 4) + AP2: GROUP ACTIVITY (Unit 4)

Unit 5 (A Christmas Carol +
Oliver Twist + Bleak House)

LECTURES + CLASS
DISCUSSION

 13 November

19 November 20 November

26 November  

Unit 6 (Great Gatsby; discussion
of Worksheet 2)

SEMINAR SESSIONS

 27 November

3 December 4 December

Unit 7 (The Grapes of Wrath;
discussion of Worksheet 3)

SEMINAR SESSIONS

10 December 11 December

17 December 18 December

AP3: ASSESSMENT WORKSHEET (Units 5, 6 and 7) + AP4: GROUP ACTIVITY (Unit 7)

Unit 8 (Apocalypse Now + The
Beach)

LECTURES + CLASS
DISCUSSION

7 January 8 January

14 January 15 January

AP5: ASSESSMENT WORKSHEET (Unit 8) + AP6: GROUP ACTIVITY (Unit 8)

Sistema d'avaluació

INFORMACIÓ GENERAL:

L’avaluació és continuada. Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complet
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tenen dret a demanar avaluació alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per
a més informació, envieu un correu electrònic a academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de
la Facultat de Lletres.
L’assistència a classe és obligatòria. Els estudiants que faltin a més de 4 classes no podran seguir
l’avaluació continuada i, per tant, l’assignatura quedarà suspesa.
La qualificació de no presentat en una assignatura s’assignarà sempre que un estudiant realitzi activitats
avaluables que ponderin en un percentatge inferior al 50% de la qualificació de l’assignatura.
Les dates de les activitats d’avaluació s’establiran al principi del semestre. No s’acceptaran activitats
després de la data límit.
Es tindrà en compte el llenguatge en totes les activitats d’avaluació. Hi haurà una penalització de -0.15 per
error greu.
Els estudiants han d’haver llegit/vist els textos obligatoris abans de les sessions corresponents.
Els fulls de treballa per a les sessions de seminari s’han de preparar abans de les classes corresponents.
No es permet el plagi. Els fulls de treball amb evidències de plagi (inclús si és només parcial) suspendran
amb una nota de 0.
La coordinadora del curs es reserva el dret a introduir material addicional o alternatiu si es considera oportú i
a modificar el programa si es creu necessari.

Les activitats d’avaluació són les següents:

Tests per a la unitat 2 sobre els novel·listes britànics i nord-americans més significatius i les seves obres.
Activitats en grup per a les unitats 4, 7 i 8. Els estudiants treballaran en grup per preparr textos diferents
sobre algunes de les novel·les treballades a classe (un obituari per a Heathcliff, un fullet per a The Grapes
of Wrath i un cartell de ‘es busca’ per a Kurtz). Aquests textos s’hauran d’escriure des de diferents
perspectives. Els resultats hauran de demostrar que els estudiants coneixen l’obra estudiada i diferents
recursos literaris. Per al exercici, es donaran instruccions detallades i rúbriques.
Fulls de treball avaluable amb diferents preguntes i activitats sobre els textos estudiats a classe,
agrupats de la següent forma: una per a les unitats 1, 3 i 4; una per a les untats 5, 6 i 7; i una per a la
unitat 8. Les activitats estaran dissenyades per fer que els estudiants desenvolupin els seu pensament
crític, analitzin amb profunditat, estudiïn els textos des de perspectives diferents i facin associacions entre
els textos estudiats a classe i nous textos.

 

RESUMEN D’ACTIVITATS D’AVALUACIÓ:

 

PE1 and PE2 (Unit 2): Quizzes
and/or Tests on-line

20 % (10% each for PE1 and PE2).
Dates per determinar a l'acabar la
unitat.

AP2 (Unit 4) , AP4 (Unit 7) and AP6
(Unit 8): Group activities

15% (5% x3)
Dates per determinar a l'acabar les
unitats pertinents.

AP1: Assessment worksheet (Units
1, 3 and 4)

25%
Data per determinar a l'acabar les
unitats pertinents.

AP3: Assessment worksheet (Units
5, 6 and 7)

25%
Data per determinar a l'acabar les
unitats pertinents.

AP5: Assessment worksheet (Unit
8)

15%
Data per determinar a l'acabar la
unitat.

 

 

Dates per determinar a l'acabar les
unitats pertinents.
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