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Informació general de l'assignatura

Denominació HISTORY AND SOCIETY OF THE UNITED STATES

Codi 101274

Semestre d'impartició 2N 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 emma.dominguez@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.
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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

            1. America before European migration

2. The Colonial Period

            3. Revolution and Independence

4. The Birth of a Nation

5. Westward Expansion and Regional Differences – Sectional Conflict

6. The Civil War and Reconstruction

7. A Country in Transformation

8. World War I & its Aftermath: from the Roaring Twenties to the Great Depression

9. The New Deal and World War II

10. Postwar America and the Cold War

11. Decades of Change: 1960 to 1980

12. A New World Order

13. Into 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
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Pautes d'avaluació     

Els procediments d’avaluació constaran de quatre parts, cadascuna de les quals serà del 25% de la nota final.
Totes les parts estan dissenyades per proporcionar evidència de les competències expressades pel pla d'estudis,
així com oferir als estudiants la possibilitat de mostrar les seves habilitats i talents diferents.     

Examen 1 - 25 punts

Aquest exercici escrit pretén avaluar el coneixement i la comprensió dels estudiants sobre els principals
esdeveniments de la història dels EUA que s'han explicat a classe. Cada examen constarà de 25 preguntes curtes.
    

 

Examen 2 - 25 punts

Aquest exercici escrit pretén avaluar el coneixement i la comprensió dels estudiants sobre els principals
esdeveniments de la història dels EUA que s'han explicat a classe. Cada examen constarà de 25 preguntes curtes.
    

 

Treball Escrit - 25 punts

Els estudiants han de respondre una pregunta d’assaig en parella (elecció d’una de tres possibilitats) analitzant un
esdeveniment principal de la història nord-americana relacionant l’esdeveniment, les seves causes i les seves
conseqüències amb el seu context històric, cultural i social. L’assaig té com a objectiu avaluar la capacitat de
l'estudiantat de treballar en grup i articular i sintetitzar idees en anglès acadèmic. Al mateix temps, l’anàlisi en
profunditat d’un determinat tema de la història dels Estats Units té com a objectiu avaluar el coneixement dels
estudiants de la història nord-americana adquirida a les sessions teòriques i millorar la seva capacitat d’utilitzar
informació per pensar críticament.

Criteris d’avaluació del treball escrit:

Es tindran en compte els criteris següents, amb un valor de 25 punts:

- L'estudiant ha comprès els conceptes tractats a classe: fins a 5 punts 

- L'estudiant mostra la capacitat per interpretar idees explicades a classe i és capaç d'aplicar-les al tema de
l'assaig: fins a 5 punts

- L'estudiant pot expressar les seves idees de manera clara i coherent: fins a 5 punts

- L'estudiant és capaç de fer judicis crítics sobre els conceptes principals de la història dels EUA: fins a 5 punts

- L'alumne es pot expressar fluidament amb un domini acceptable de gramàtica i vocabulari: fins a 5 punts 

 

Presentació oral: Estats Units a través dels seus moments - 25 punts

L'estudiantat ha d’analitzar un tema / esdeveniment / persona rellevant en la història i / o cultura nord-americanes
(per exemple, les eleccions presidencials, la CIA, Elvis Presley), relacionant-los amb el seu context històric,
cultural i social. La presentació està destinada a familiaritzar l'estudiantat amb mètodes bàsics de recerca, alhora
que es valora la seva capacitat per articular i sintetitzar idees en anglès acadèmic. Al mateix temps, l'estudi en
profunditat d'un tema en la història i la cultura nord-americanes té com a objectiu millorar els coneixements
adquirits a les sessions teòriques, alhora que es sensibilitza sobre la rellevància de temes determinats com a
productes del seu bagatge històric i social.

Criteris d'avaluació per a la presentació oral:

Es tindran en compte els criteris següents, amb un valor de 25 punts:
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- L'estudiant ha comprès els conceptes tractats a classe: fins a 5 punts 

- L'estudiant mostra capacitat per interpretar idees explicades a classe i és capaç d'aplicar-les al tema: fins a 5
punts

- L'alumne pot descriure el tema i la seva rellevància d'una manera clara i coherent: fins a 5 punts

- L'alumne es pot expressar fluidament sense dubtar-ho excessivament, sense necessitat de llegir un text: fins a 5
punts

- L'estudiant té un domini acceptable de gramàtica i vocabulari: fins a 5 punts

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.

Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAPHY

Ahlstrom, Sydney E. (1972) A Religious History of the American People. New Haven, CT: Yale University Press.

Bailyn, Bernard et al. (1985) The Great Republic: A History of the American People (2 vols.). Lexington, MT: D.C.
Heath & Co.

Bodnar, John (1985) The Transplanted: A History of Immigrants in Urban America. Bloomington, IN: Indiana
University Press.

Brown, Dee (1991) Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West.New York: Henry Holt
& Co.

De Tocqueville, Alexis (1981) Democracy in America. Thomas Bender et al., eds. New York: McGraw-Hill.

Dinnerstein, Leonard et al. (1990) Natives and Strangers: Blacks, Indians and Immigrants inAmerica. Oxford
University Press.

DuBois, Ellen C. (1978) Feminism and Suffrage: The Emergence of an Independent Women's Movement in
America, 1848-1869. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Greenstein, Fred I. and Frank B. Feigert.(1985) The American Party System and the American People. Upper
Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Kennedy, David M. et al. (2006). The American Pageant: A History of the Republic. Boston: Houghton Mifflin. 

LaFeber, Walter (1987) America, Russia, and the Cold War. New York: McGraw-Hill.

McPherson, James (1989) Battle Cry of Freedom: The Era of the Civil War. New York:Ballantine Books.

Nash, Gary B. et al. (1990) The American People: Creating A Nation and A Society
(2 vols.). New York: HarperCollins.
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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/

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

A causa de la situació, les classes s'han cancel·lat i les sessions presencials de les unitats 6 a 13 han estat
substituïdes per:     

- debats en línia per a cada unitat     

- eina per a consultes i dubtes    

- Materials per a l'autoestudi    

- Resums per a cada unitat en powerpoints i en videoconferència     

- proves en línia     

- les presentacions orals es graven i es comparteixen a través de Campus Virtual

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

Examen 1 - 20 punts

Aquest examen es pot trovar a l'espai proves - Test 1.

RECORDEU QUE AQUEST TEST COBREIX LES UNITATS 1 A 7:

Tindreu 12 minuts per completar 20 preguntes curtes i podeu fer la prova entre el 20 i el 27 d'abril a les 8h

LÍMIT: 27 d’abril de 2020, 8h    

 

Examen 2 - 20 punts

Aquest examen es pot trobar a l'espai proves - Prova 2.

RECORDEU QUE AQUEST TEST COBREIX LES UNITATS 8 A 13:

Tindreu 12 minuts per completar 20 preguntes curtes i podeu fer la prova entre el 11 i el 18 de maig a les 8h

LÍMIT: 18 de maig de 2020, 8h     

 

Assaig: 25 punts

AQUEST ASSAIG ES CARREGARÀ A RECURSOS - ESSAY. CARREGUEU EL DOCUMENT COM A PDF AMB
ELS VOSTRES COGNOMS

LÍMIT: 25 de maig de 2020, 8h

Els estudiants han de respondre una pregunta d’assaig en parella (elecció d’una de les tres possibilitats) analitzant
un esdeveniment principal de la història nord-americana relacionant l’esdeveniment, les seves causes i les seves
conseqüències amb el seu context històric, cultural i social. L’assaig hauria de tenir aproximadament 1.000
paraules i té com a objectiu avaluar la capacitat dels estudiants de treballar en grup i articular i sintetitzar idees en
anglès acadèmic. Al mateix temps, l’anàlisi en profunditat d’un determinat tema de la història dels Estats Units té
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com a objectiu avaluar el coneixement dels estudiants de la història nord-americana adquirida a les sessions
teòriques i millorar la seva capacitat d’utilitzar informació per pensar críticament.

ESCRIVIU UNA RESPOSTA EXTENSA A UNA DE LES SEGÜENTS PREGUNTES:

1. La guerra civil nord-americana: causes i conseqüències

2. La Llei Homestead i la darrera frontera: causes, desenvolupament i conseqüències

3. Implicació nord-americana en la Segona Guerra Mundial: causes i conseqüències    

 

Presentació oral: els Estats Units a través dels seus moments: 25 punts

AQUESTA PRESENTACIÓ ES GRAVARÀ I ES CARREGARÀ A L'ESPAI RECURSOS - PRESENTACIONS
ORALS. CARREGUEU EL VÍDEO I EL POWERPOINT (SI ÉS NECESSARI) AMB EL VOSTRE COGNOM

LÍMIT: 1 de juny de 2020, 8h     

 

Participació - 10 punts
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