2019/2020
Literatura comparada
Codi: 100271
Crèdits: 6

Titulació

Tipus

Curs

Semestre

2500239 Història de l'Art

FB

1

2

2500240 Musicologia

FB

1

2

2500243 Estudis Clàssics

FB

1

1

2500245 Estudis Anglesos

FB

1

2

2500247 Llengua i literatura catalanes

FB

1

1

2500248 Llengua i Literatura Espanyoles

FB

1

1

2501801 Estudis de Català i Espanyol

FB

1

2

2501902 Estudis d'Anglès i Català

FB

1

2

2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques

FB

1

1

2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol

FB

1

2

2501913 Estudis d'Anglès i Francès

FB

2

2

2502533 Estudis Francesos

FB

1

2

2502758 Humanitats

FB

1

1

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Pere Ballart Fernández

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Pere.Ballart@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: Sí

Equip docent
Elena Ritondale
Arnau Sala Sallent
Jordi Julià Garriga
Jessica Faciaben Lago

Prerequisits

Aquesta assignatura requereix un domini d'expressió oral i escrita de català i castellà equiparable
a les que s'obtenen en finalitzar el batxillerat. Es considera, per tant, imprescindible una correcta
expressió escrita i oral de l'idioma, d'aquí que els errors d'ortografia i redacció comportin la resta
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expressió escrita i oral de l'idioma, d'aquí que els errors d'ortografia i redacció comportin la resta
de punts en l'avaluació.
Òbviament, totes les activitats, pràctiques i treballs hauran de ser originals i no es permet el plagi
total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. En cas de presentar material no
original sense indicar-ne l'origen, la qualificació serà automàticament un suspens (0).

Objectius

El curs és una introducció general a l'estudi de les obres literàries des d'una perspectiva teòrica i
comparatista, i vol posar a l'abast de l'estudiant una selecció dels conceptes i procediments més
adequats per a l'anàlisi i interpretació del text literari en un sentit immanent, això és, al marge de
les seves circumstàncies històriques i de les seves diferències nacionals. La reflexió sobre els
problemes relatius a la definició de la naturalesa de l'obra literària i del seu funcionament serà
completada, en la segona part del programa, amb una caracterització de les seves principals
varietats genèriques (poesia, narració i drama), i un estudi de les convencions que en cada cas en
determinen la lectura, comprensió i valoració.
Competències
Història de l'Art
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica
Musicologia
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Estudis Clàssics
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera

2

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Estudis Anglesos
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Llengua i literatura catalanes
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Llengua i Literatura Espanyoles
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Estudis de Català i Espanyol
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Estudis d'Anglès i Català
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Estudis d'Anglès i Espanyol
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la

4

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Estudis d'Anglès i Francès
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Estudis Francesos
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Humanitats
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries
2. Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries.
3. Aplicar els diferents instruments de l'anàlisi a distints tipus d'obres literàries.
4. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els
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4. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els
resultats.
5. Argumentar sobre varis temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
6. Avaluar els resultats relacionats amb l'argumentació sobre diferents temes i problemes literaris a
propòsit d'obres diferents.
7. Avaluar els resultats relacionats amb l'argumentació sobre diversos temes i problemes literaris a
propòsit d'obres diferents
8. Avaluar els resultats relacionats amb l'argumentació sobre diversos temes i problemes literaris a
propòsit d'obres diferents.
9. Avaluar les deficiències en la conducta lingüística dels parlants a partir de l'anàlisi i l'estudi de les seves
preferències.
10. Comentar textos literaris, aplicament els instruments adquirits, atenent al context històric i sociocultural.
11. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural
12. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
13. Construir textos normativament correctes.
14. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
15. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic
16. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
17. Identificar els elements clau de la tradició cultural occidental a partir del segle XIX fins a l'actualitat
18. Identificar els elements clau de la tradició cultural occidental a partir del segle XIX fins a l'actualitat.
19. Identificar i explicar les característiques bàsiques del procés d'interpretació
20. Identificar i explicar les característiques bàsiques del procés d'interpretació.
21. Identificar i explicar les característiques bàsiques dels textos literaris
22. Identificar i explicar les característiques bàsiques dels textos literaris.
23. Identificar i explicar les estructures bàsiques de les obres literàries.
24. Identificar i explicar les estructures bàsiques del procés d'interpretació.
25. Identificar les relacions de la literatura amb la història, l'art o altres moviments culturals.
26. Identificiar els elements clau de la tradució cultural occidental a partir del segle XIX fins l'actualitat.
27. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la
literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials
28. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la
literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
29. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la
literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
30. Resoldre problemes de manera autònoma.
31. Resoldre tasques sobre autors i corrents de la literatura comparada, relacionant coneixements d'altres
disciplines humanes.
32. Resoldre tasques sobre autors i corrents de la literatura comparada, relacionant-hi coneixements
d'altres disciplines humanes
33. Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada, relacionant
coneixements d'altres disciplines humanes.
34. Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada, relacionant-hi
coneixements d'altres disciplines humanes.
35. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

Temes
0. Una aproximació estètica al fenomen literari.
I. ELS ESTUDIS LITERARIS I LES SEVES DISCIPLINES
1. El lloc de la teoria de la literatura i la literatura comparada dins la investigació literària.
II. EL SISTEMA LITERARI
2. La noció de «literatura».
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2. La noció de «literatura».
3. La comunicació literària: autor, text, lector, context.
4. La intertextualitat.
5. Els gèneres literaris.
III. GÈNERES, FORMES I TEMES
6. La poesia.
7. La narrativa.
8. El drama.
IV. LA TRADICIÓ LITERÀRIA I EL CÀNON
9. Els «clàssics». Tradició i modernitat. La noció de cànon.
Metodologia

L'assignatura compagina el format de la classe magistral, sempre sobre la base dels textos teòrics
recollits en un dossier, amb el del seminari de discussió de textos de creació, en el qual la
col·laboració de l'estudiant és indispensable. Periòdicament l'estudiant serà invitat a realitzar
diversos exercicis (des de la recensió al treball monogràfic) sobre determinats aspectes del temari.
L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'estudiant es distribueix de la manera següent:
· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques
i seminaris dirigits pel professorat, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de
tota mena de textos.
· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professorat, dedicades a la
correcció i comentari de problemes en els diversos nivells de l'anàlisi literària.
· Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps personal dedicat a
l'estudi com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació
de presentacions orals.
· Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura serà duta a terme mitjançant
presentacions orals i proves escrites.
Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

52,5

2,1

1, 4, 7, 11, 16, 20, 22,
27, 32

15

0,6

1, 4, 11, 16, 27

75

3

1, 4, 8, 11, 16, 20, 22,

Tipus: Dirigides
Classes magistrals i sessions de seminaris i pràctiques dirigides pel
professorat
Tipus: Supervisades
Tutories programades
Tipus: Autònomes
Treball autònom
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25, 27

Avaluació

D'acord amb una concepció de l'avaluació continuada, l'estudiant haurà de provar el seu
assoliment de les competències del curs mitjançant l'elaboració de dos exàmens finals de caràcter
obligatori amb un valor proporcional del 40% cadascun: un de teòric, amb preguntes de caràcter
temàtic, i un altre de pràctic, centrat en el comentari de textos concrets. El 20% restant podrà ser
obtingut arran d'un exercici pràctic, per escrit, d'anàlisi i interpretació literària (d'un gènere a
determinar), que serà demanat a la meitat del quadrimestre. Així mateix, la nota final podrà ser
susceptible d'una correcció a l'alça sempre i quan l'estudiant hagi participat de manera activa en
les sessions del curs. Es considerarà com a «no evaluable» aquell estudiant que no s'hagi
presentat a cap dels dos exàmens finals obligatoris. Es podrà presentar a la recuperació de
l'assignatura (que tindrà lloc al final del quadrimestre i consistirà en una única prova) només
aquell estudiant que s'hagi presentat prèviament als dos exàmens finals obligatoris i hi hagi
obtingut aquella nota mínima que el professorat haurà determinat en començar el curs. La revisió
dels exercicis tindrà lloc al despatx del professor o professora, previ anunci del dia i l'hora.
L'estudiant que, havent lliurat els exercicis demanats al llarg del semestre, no es presenti però a
cap dels dos exàmens finals, serà considerat com a "no avaluable".
Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Presentacions
orals i proves
escrites.

Revisió periòdica, col·lectiva i
individual, de l'assimilació de
conceptes i estratègies d'anàlisi

7,5

0,3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
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A banda de l'estudi i comentari dels textos inclosos en el dossier del curs i dels que seran
presentats periòdicament a classe, les referències següents permeten cobrir parcialment o
totalment el conjunt del temari de l'assignatura.
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