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Informació general de l'assignatura

Denominació HISTORY AND SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM

Codi 101273

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos (R
2016)

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en Llengües
Aplicades i Traducció i Grau en
Estudis Anglesos

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1 5

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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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

MINA RIERA, NÚRIA nuria.mina@udl.cat 3

SANTAULARIA CAPDEVILA,
MARIA ISABEL

isabel.santaularia@udl.cat 3

Objectius acadèmics de l'assignatura

L'objectiu fonamental del curs és introduir als estudiants a la història, societat i institucions més importants del 
Regne Unit. A partir de classes magistrals, l'anàlisi de diferents texts, exercicis d'un llibre dissenyat per a
estudiants d'anglès i altres activitats de treball autònom, el curs ofereix una visió complerta i panoràmica de la
societat britànica contemporània i la història que l'ha produïda.

Saber referir-se al país políticament i geogràficament.
Entendre la identitat nacional i cultural del país.
Conèixer les institucions i esdeveniments culturals més importants del país.
Conèixer l’evolució històrica del país des de la prehistòria fins a l’actualitat.
Conèixer els esdeveniments històrics i les figures històriques més importants.
Entendre el que els productes culturals poden revelar sobre la història i la societat del país.
Conèixer la interacció entre cultura, història i societat.
Ser capaç d’explicar aspectes de la història, la societat, els personatges i els esdeveniments del país de
forma clara i analítica i d’expressar aquests continguts amb correcció gramatical.
Saber cóm aprofitar-se de la riquesa històrica i cultural d’una ciutat per tal d’aprendre sobre la història i la
societat del país. Avís: l’assignatura incloïa un viatge a Liverpool que aquest curs no es podrà fer a
causa de l’estat d’emergència global.

Competències

Competències generals /General competences:

CG5 Demostrar capacitat de treball individual.
CG5 Demonstrate capacity for individual work.
CG10 Desenvolupar les tasques acadèmiques aplicant la sensibilitat cap a la diversitat del patrimoni
cultural, els drets humans i la reducció de qualsevol tipus de desigualtat i iniquitat.
CG10 Develop academic tasks applying awareness of the diversity of cultural heritage, human rights and the
erosion of all types of inequality and iniquity.
CG11 Aprendre de forma autònoma.
CG11 Learn in an autonomous way.

Competències específques / 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.
CE9 Analitzar la realitat històrica, social i cultural dels països de parla anglesa.
CE9 Analyse the historical, social and cultural reality of the English-speaking countries.
CE14 Analitzar la interacció entre història i societat i la producció cultural en llengua anglesa.
CE14 Analyse the interaction between history and society and cultural products in English.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

TEBALL AUTÒNOM:

De: O’Driscoll, James. Britain for Learners of English. Oxford: Oxford University Press, 2009 (+ workbook):

Unit 20 “Food and Drink” + exercises
Unit 23 “Holidays and Special Occasions” + exercises
Unit 21 “Sport and Competition” + exercises
Unit 22 “The Arts” + exercises
Unit 8 “The Government” + exercises
Unit 9 “Parliament” + exercises
Unit 14 “Education” + exercises
Unit 16 “The Media” + exercises

TEMARI DE CLASSE:

UNITAT 1: El Regne Unit i les quatre nacions. Situació geogràfica i política del país: Introducció geogràfica i
política al Regne Unit i a les quatre nacions que el formen.

UNITAT 2: La preeminència d’Anglaterra: Anglès vs. britànic i altres identitats nacionals: Introducció a la
distinció entre anglès i britànic i estudi dels motius que expliquen la superioritat d’Anglaterra envers les altres
nacions i les relacions, a vegades conflictives, entre elles. Es remarcarà el tema d’identitat nacional al Regne Unit.
Debat sobre:

Braveheart (Mel Gibson, 1995). (Pel·lícula)

UNITAT 3: Un avançament a la història. Des de la prehistòria a l'Edat Mitjana: visió de conjunt que va des de
la prehistòria de la gent de Gran Bretanya i les diverses invasions fins al naixement d’Anglaterra com a país,
passant pels jocs de trons entre diverses cases reials que van governar el país i la seva expansió a l’illa per
incorporar Gal·les.

UNITAT 4: El segle XVI. L’època d’Isabel I: anàlisi d’una de les èpoques més importants a la història
d’Anglaterra: el regnat d’Isabel I.

UNITAT 5: El segle XVII i XVIII. Dels Stuarts als Hanovers amb un interludi republicà: la història de les cases
reials que van governar Anglaterra després dels Tudors (amb especial atenció al breu període en què Anglaterra va
ser una república) i l’expansió d’Anglaterra per esdevenir el Regne Unit (amb Escòcia i després, Irlanda del Nord).

UNITAT 6: El segle XIX. L’època Victoriana: estudi d’un dels períodes més importants al Regne Unit: el regnat
de la reina Victòria i la Revolució Industrial. Debat sobre:

Hard Times (BBC, 1994). (Pel·lícula)

UNITAT 7: L’Imperi britànic: repàs dels orígens, creixement i caiguda de l’Imperi britànic.

UNITAT 8: El segle XX. Personatges i esdeveniments sociopolítics importants: repàs de fets històrics clau del
segle XX i els seus protagonistes. Debat sobre:

 The King's Speech (Tom Hooper, 2010). (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:

Per tal d’assolir els objectius de l’assignatura, el curs està format per:

Classes magistrals en les que s'introdueixen continguts i es presenten els fets més rellevants de la
història/societat del Regne Unit.
Activitats de gamificació: al final d’algunes de les unitats, es revisaran continguts utilitzant recursos de
gamificació del CV (sobre tot Clicker i Trivial).
Debats on-line: Al final d’algunes de les sessions, els estudiants hauran de participar al fòrum del campus
virtual responent als temes de debat plantejats.
Treball autònom: els estudiants hauran de preparar pel seu compte i estudiar els continguts d’unes unitats
concretes del llibre de James O’Driscoll Britain for Learners of English by James O’Driscoll. Els continguts
s’avaluaran fent dos tests on-line. També hauran de realitzar diferents tasques i activitats establertes en
uns fulls de treball avaluables.
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

Les dates dels tests on line (PE1 + PE2) sobre els capítols del llibre es donaran als estudiants al principi de
semestre.

 DIJOUS (virtual) DIVENDRES (presencials)

Unit 1 24 Setembre 25 Setembre

Unit 2
1 Octubre 2 Octubre

8 Octubre 9 Octubre

Unit 3

15 Octubre 16 Octubre

22 Octubre 23 Octubre

29 Octubre 30 Octubre

AP1: Assessment Worksheet 1 (Units 2 & 3)

Unit 4
5 Novembre 6 Novembre

12 Novembre  

Unit 5
 13 Novembre

19 Novembre 20 Novembre

AP2: Assessment Worksheet 2 (Units 4 & 5)

Unit 6
26 Novembre 27 Novembre

3 Desembre 4 Desembre

Unit 7
10 Desembre 11 Desembre

17 Desembre 18 Desembre

AP3: Assessment Worksheet 3 (Units 6 & 7)

Unit 8
7 Gener 8 Gener

14 Gener 15 Gener

AP4: Assessment Worksheet 4 (Unit 8)

 

Sistema d'avaluació

INFORMACIÓ GENERAL:

L’avaluació és continuada. Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complet
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.

2020-21

https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=academic%40lletres.udl.cat


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.
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.

 

RESUM D’ACTIVITATS D’AVALUACIÓ:

Avaluació del contingut d’auto-aprenentatge:

Llibre Activitat Nota 15% Data

From: O’Driscoll, James.
Britain for Learners of English.

Oxford: Oxford University
Press, 2009 (+ workbook)

PE1: Test on-line de les unitats:
Unit 8 “The Government” + exercises

Unit 9 “Parliament” + exercises
Unit 14 “Education” + exercises
Unit 16 “The Media” + exercises

 

7.5% Per determinar

PE2: Test on-line de les unitats:
Unit 20 “Food and Drink” + exercises

Unit 21 “Sport and Competition” +
exercises

Unit 22 “The Arts” + exercises
Unit 23 “Holidays and Special

Occasions” + exercises

7.5% Per determinar

 

AP1: Assessment Worksheet 1
(Units 2 & 3)

20 %
Data per determinar, després de la

Unitat 3.

AP2: Assessment Worksheet 2
(Units 4 & 5)

20 %
Data per determinar, després de la

Unitat 5.

AP3: Assessment Worksheet 3
(Units 6 & 7)

20 %
Data per determinar, després de la

Unitat 7.

AP4: Assessment Worksheet 4
(Unit 8)

10 %
 

Data per determinar, després de la
Unitat 8.

Participació en fòrums de debat
on-line i en activitats de

gamificació.
15 %

Les dates pels fòrums de debat
s’establiran a classe; les activitats

de gamificació no sempre
s’anunciaran i es podran fer sense

avisar.

 

ASSESSMENT WORKSHEET (FULL DE TREBALL AVALUABLE ):
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Els estudiants tindran fulls de treball avaluable per les unitats de la 2 a la 8 tal com es mostra més amunt.

Aquests fulls de treball avaluable serviran per mesurar el progrés dels estudiants, a més a més del seu
coneixement dels continguts explicats a classe, a partir d’una sèrie de preguntes que hauran de contestar,
activitats que hauran de fer, temes que hauran de desenvolupar i/o projectes que hauran de dura a terme.
En alguns casos, les tasques aniran lligades a textos visuals o escrits que els estudiants hauran de
visionar/llegir. Les instruccions exactes i les rúbriques s’inclouran al full de treball avaluable.

 

Bibliografia i recursos d'informació
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