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Informació general de l'assignatura

Denominació HISTORY AND SOCIETY OF THE UNITED STATES

Codi 101274

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

4 2

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

60h presencials 
90h treball independent

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Distribució de crèdits 5 ECTS teòrics 
1 ECTS pràctic
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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 esdeveniments més importants de la
història dels EUA. Aixídoncs, l’objectiufonamental del curs serà familiaritzar els estudiants amb els principals
esdeveniments de la historia dels EUA des dels seus inicis com a nació fins a l’actualitat, tot i que també s’hi
inclouran aspectes corresponents al període anterior a la immigració europea i l’època colonial.

Anglès nivell recomanat C1.1

Cal tenir en compte que el professorat podrà suspendre l'assignatura si el nivell de llengua està per sota dels
requisits del grau.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius formatius

comprendre els esdeveniments principals de la història dels EUA 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 dels continguts del curs de forma coherent.

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

ser capaç de comprendre i relacionar els esdeveniments principals de la historia dels EUA

Ser capaç de treballar en grup i interaccionar de manera oral o escrita ambaltrescompanys.

comprendre els esdeveniments principals de la història dels EUA 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 dels continguts del curs de forma coherent.

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

Competències

Competències Generals

- CG5 Demostrar capacitat de treball individual.

- CG10 Desenvolupar les tasques acadèmiques aplicant la sensibilitat cap a la diversitat del patrimoni cultural, els
drets humans i la reducció de tot tipus de desigualtat i iniquitat

- CG11 Aprendre de manera autònoma.

2018-19



Competències Específiques

- CE6 Identificar i implementar els fonaments de la investigació científica en lingüística, literatura i cultura en
llengua anglesa.

- CE9 Analitzar la realitat històrica, social i cultural dels països de parla anglesa.

- CE14 Analitzar la interacció entre història, societat, i la producció cultural en llengua anglesa.

Continguts fonamentals de l'assignatura

COURSE CONTENTS

1. Early America
2. The Colonial Period
3. The Road to Independence
4. The Formation of a National Government
5. Westward Expansion and Regional Differences – Sectional Conflict
6. The Civil War and Reconstruction
7. Growth and Transformation – Discontent and Reform
8. War, Prosperity and Depression
9. The New Deal and World War II

10. Postwar America
11. Decades of Change: 1960-1980
12. The New Conservatism and a New World Order
13. Bridge to the 21stcentury

 

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia d'aquest curs combinarà sessions teòriques, 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 conferències, 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 magustrals proporcionen una introducció i una visió general del període que s'està debatent.    

- El treball escrit i la presentació oral ajudaran els estudiants a posar en pràctica les convencions formals i de
recerca del treball acadèmic al context d'un producte cultural i la seva rellevància per al període històric en què es
va produir.     

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

Sistema d'avaluació

 Pautes d'avaluació     

-- Examen Escrit 1 - 25% Aquest breu exercici escrit està pensat per avaluar el vostre coneixement i comprensió
dels principals esdeveniments de la història dels EUA que s'han comentat a classe.     
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-- Examen Escrit 2 - 25% Aquesta segona prova escrita també pretén avaluar el coneixement i la comprensió dels
principals esdeveniments de la història dels EUA que s'han comentat a classe des de la primera tasca escrita.     

-- Treball escrit - 25% Se us demanarà que redacteu un assaig sobre qualsevol dels temes de la llista que apareix
a continuació o qualsevol altre tema sobre la història dels EUA que us pugui interessar (sempre que informeu
primer a la professora). Aquest assaig està destinat a ampliar el vostre coneixement de la història dels Estats
Units centrant-se en aspectes que sovint no s'expliquen en llibres d'història convencionals, tot avaluant la seva
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:     

- Més de 5 errors greus (per exemple, escriuen) provocaran un assaig suspès, és a dir, el grau 0/25.     

- El plagi provocarà un assaig suspès, és a dir, el grau 0/25.     

- No utilitzar / reconeixer fonts secundàries provocarà un assaig suspès, 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 haureu de
presentar els resultats del vostre assaig a la resta de la classe. Aquesta presentació pretén compartir els vostres
coneixements d'un aspecte de la història dels Estats Units amb els vostres companys, però també per avaluar la
vostra capacitat per articular i sintetitzar idees en anglès oral. Tingueu en compte que se us permetrà presentar un
powerpoint per seguir la seqüència de les vostres idees, però en cap cas hauria de llegir la vostra presentació.

 

Possible Topics for Essay / Presentation

The Anazasi Mystery
The Pueblo Indians
The Witches of Salem
The Amish
The Nation’s Founding Fathers
Benjamin Franklin
The First Great Awakening
The Second Great Awakening
The Underground Railroad
The American Civil War
American Women’s Rights in the 19th Century
Alexander Graham Bell
Thomas Edison
Henry Ford
Jazz & Blues
Hiroshima and Nagasaki
The Cold War and the War in Space
The Civil Rights Movement
The election process
History as seen from literature
Elvis Presley
The Vietnam War
Woodstock
The Watergate
The Iran-contra issue
the US two-party system
The Wars in Iraq and Kuwait
9-11 and the War on Terror
US History, Society and Culture through the Lens of Cinema
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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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ONLINE RESOURCES

http://www.ushistory.org/us/index.asp
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http://teachingamericanhistory.org/library/

http://www.teachamericanhistory.org/

http://historymatters.gmu.edu/browse/wwwhistory/
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