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Literatura Catalana i Cultura Contemporània (Segles
XIX i XX)

Codi: 42496
Crèdits: 10

Titulació Tipus Curs Semestre

4313382 Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes OT 0 0

Prerequisits

Ninguno.

Objectius

S'hi analitzaran els mecanismes que regulen les relacions literàries i culturals i se n'oferiran instruments per a
l'anàlisi. S'efecturà una lectura interpretativa d'un corpus significatiu de textos que permeti establir les
relacions entre literatura catalana i cultura contemporània.

Competències

Aplicar els mètodes dinvestigació propis dels àmbits lingüístic i literari.
Construir un discurs argumentat de valoració crítica duna anàlisi lingüística o literària.
Produir informes sobre activitats o obres lingüístiques o literàries.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar textos literaris dels segles XIX i XX.
Demostrar una visió panoràmica de la cultura dels segles XIX i XX.
Identificar la funció literària dels textos dels segles XIX i XX.
Llegir les obres de manera crítica.
Produir informes crítics sobre literatura.
Relacionar corrents i tècniques literàries locals i universals.
Relacionar la literatura amb altres activitats artístiques.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar les teories literàries actuals en lanàlisi de produccions literàries contemporànies.

Continguts
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Metodologia

El curs té un format bàsic de seminari. S'hi combinaran, doncs, algunes sessions teòriques amb la realització
d'activitats pràctiques (elaboració d'anàlisis de textos i exposicions o debats col·lectius).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes expositives i debats 50 2 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Tutorització de treballs 70 2,8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Estudi personal i elaboració de treballs 120 4,8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

Avaluació

D'acord amb la normativa de la UAB:
"El procés d'avaluació continuada" inclourà "un mínim de tres activitats avaluatives, de dues tipologies
diferents, distribuïdes al llarg del curs, cap de les quals pot representar més del 50% de la qualificació final".
Es precisaran a classe amb antelació suficient.
Si l'estudiant ha estat avaluat de 2/3 parts de les activitats i ha obtingut una nota global compresa entre 3,5 i
4,9, en podrà reavaluar com a mínim un 50% amb altres de similars o complementàries.
"En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". A més, l'activitat afectada no
serà reavaluable. S'aplicarà aquesta penalització a tota mena de còpia, tot i que sigui només parcial, i, en el
cas del plagi, encara que se n'esmenti la font sense citar-la adequadament.
Es podran revisar totes les activitats d'avaluació.
S'obtindrà la qualificació de "no avaluable" si, sense superar el mòdul, no se n'ha suspès cap.

La nota màxima de la reavaluació serà 5.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració de treballs sobre els textos 60% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Participació activa 40% 4 0,16 1, 2, 3, 6, 8, 9
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