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Informació general de l'assignatura

Denominació SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LITERATURE AND CULTURE

Codi 101295

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

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

4 OPTATIVA Presencial

Grau en Estudis Anglesos (R 2016) 4 OPTATIVA 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 PUJOLRAS NOGUER, ESTHER

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

22,5 hores presencials 
127, 5 hores treball no presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Distribució de crèdits Pràctics: 4 
Teòrics: 2

2021-22

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

PUJOLRAS NOGUER, ESTHER esther.pujolras@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius generals  

Adquirir eines pròpies de la teoria literària per a ésser aplicades a l'anàlisi crítica de textos en anglés. 

Adquirir un coneixement profund a nivell teòric o pràctic de la literatura com a art o com a producte cultural, així
com la seva interacció en el context històric i social. 

Identificar i valorar les aportacions de les dones al llarg de la història en diversos rols vinculats a la creació
artística. 

Reconèixer les aportacions a la contestació de les relacions de poder i les normes de gènere vigents en l'art i les
pràctiques artístiques feministes, LGBTI i queer.

Objectius específics de l'assignatura 

Entendre i analitzar els conceptes de violència de gènere, simbòlica i domèstica a travès de la literatura. 
Utilitzar conceptes i vocabulari específics d'estudis feministes i de gènere per tal d'analitzar obres literàries
que exploren la història, la construcció d'identitat i la violència simbòlica.
Qüestionar d'una manera crítica la posició i la relevància de la dona i del feminisme en el context cultural i
literari en els països de parla anglesa.
Explorar la relació entre "raça" i gènere.
Identificar l'essència colonialista del patriarcat i, conseqüentment, situar el feminisme dins de la
poscolonialitat.

 

Competències

 

Competències generals:

CG3 Demostrar creativitat i iniciativa.
CG9 Demostrar motivació por la qualitat i el rigor.
CG13 Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.

Competències específiques:

CE10 Analitzar els principals texts, gèneres i movimients literaris en llengua anglesa.
CE14 Analitzar la interacció entre història, societat, i la producció cultural en llengua inglesa.

Competències transversals

CT6 Aplicar la perspectiva de gènere a les tasques pròpies del seu àmbit professional
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Continguts fonamentals de l'assignatura

Estudi de les expressions de violència de gènere a les literatures en llengua anglesa. El curs analitza el
desenvolupament de les sensibilitats feministes que s'inicien amb el moviment de la "New Woman" del segle XIX
fins a l'actualitat amb la consolidació de l'àrea de coneixement "Gender Studies". Aquesta aproximació
genealogista permet desenmascar la vessant racista del patriarcat i, per aquesta raó, els estudis poscolonials són
una de les directrius teòriques fonamentals que s'utilitzaran per analitzar els textos literaris seleccionats. 

Eixos metodològics de l'assignatura

Les classes seran presencials.

En cas de la implementació de noves mesures degut a la incidència de la Covid-19, les classes passarien a ser o
bé híbrides (una sessió presencial i una virtual) o completament virtuals, segons el criteri establert per les
autoritats pertinents.

Els texts seleccionats s'analitzaran des d'una perspectiva d'estudis de gènere, la representació literària de la
violència i els estudis poscolonials. 

És imprescindible que l'estudiantat hagi llegit el material obligatori abans d'assistir a les
sessions presencial per tal de garantir una participació òptima i dinàmica en els debats.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

UNIT 1: A Genealogy of Feminism: From the New Woman to Gender Studies.

UNIT 2: The Indissoluble Binary. "Race" and Gender. Slavery. 

Toni Morrison, Beloved.

UNIT 3: The Indissoluble Binary. "Race" and Gender. The African Context 

Tsitsi Dangarembga, Nervous Conditions.

UNIT 4: Un-allegorical Violences: Widowhood, Rape and Genital Cutting

The Case of/for "Sati".
Towards a Feminist Articulation of Rape
Female Genital Cutting 

UNIT 5: Beyond the Veil Debate: Muslim Women and/in Literature.

Leila Aboulela, Minaret   

UNIT 6: Between Utopia & Dystopia: Futuristic Projections on Gender Violence

Sarah Hall, The Carhullan Army. 

UNIT 7: Identifying Structural Violence (Short Stories)

 

 

Sistema d'avaluació
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INFORMACIÓ GENERAL: 

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. Per tal de tenir dret a l'avaluació continuada, s'han de fer totes les activitats.
L'assistència és obligatòria.
Les dates de les activitats escrites s'estableixen al gener. Les activitats entregades després de la data límit
es penalitzaran.
Es tindrà en compte el llenguatge en totes les activitats d'avaluació. Les proves que no tinguin el nivell de
llengua requerit poden ser suspeses.
Les faltes de llengua es penalitzaran en les tasques tan escrites com orals. 
Els estudiants han de llegir o mirar els textos obligatoris abans de les sessions corresponents.
La coordinadora del curs es reserva el dret a introduir material adicional o alternatiu si es considera oportú i
 a modificar el programa si es creu necessari. Les modificacions/canvis pertinents es notificaran durant el
mes de gener. 

RESUM D'ACTIVITATS D'EVALUACIÓ:

Examen: 25 %

Assaig acadèmic: 25% 

Presentació oral: 20% 

Poster: 15% 

Participació a classe: 15% 
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