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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Altres indicacions sobre les llengües

Per al seguiment de l'assignatura es requereix un nivell d'espanyol natiu o equivalent a un C1.

Prerequisits

Pel seguiment de l'assignatura es requereix un nivell d'espanyol nadiu o equivalent a un C1.

Objectius

- Abordar l'estudi de la literatura espanyola (peninsular) des del punt de vista de la Història de la literatura, de
manera que l'estudiant tingui una visió panoràmica i àmplia de l'evolució de les pràctiques literàries en castellà
des dels seus orígens a l'Edat Mitjana fins a l'edat contemporània.

- Conèixer els principals autors de la tradició clàssica de la literatura espanyola, aquells que avui coneixem
com a clàssics, així com aprendre a diferenciar els trets de la seva creació literària.

- Mitjançant l'estudi de les èpoques i els períodes literaris en els quals s'inscriuen les obres dels principals
autors de l'cànon espanyol, aprendre a incardinar cada un d'aquests autors en la seva època corresponent.

- Saber reconèixer les diferents èpoques literàries de la Història de la literatura espanyola i occidental
mitjançant l'estudi dels seus trets, autors i obres principals.

- Aprendre a valorar l'evolució de la literatura espanyola des dels seus orígens fins al segle XX, reconeixent
els seus canvis i influències, així com les línies estratègiques d'interpretació dels textos.

- Conèixer l'estructura bàsica d'un comentari de text, reconeixent les seves parts principals, figures retòriques,
així com els trets principals de l'obra, el seu autor i el període en què s'inscriu.

Competències

Aplicar coneixements literaris per poder traduir.

1



1.  

2.  
3.  

4.  

Resultats d'aprenentatge

Aplicar estratègies per adquirir coneixements literaris per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir
coneixements literaris per poder traduir.
Demostrar que es coneixen els corrents literaris: Demostrar que es coneixen els corrents literaris.
Diferenciar els gèneres literaris i determinar-ne les especificitats: Diferenciar els gèneres literaris i
determinar-ne les especificitats.
Integrar coneixements literaris per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements literaris per
resoldre problemes de traducció.

Continguts

- Coneixement dels corrents literaris de l'Edat Mitjana espanyola al segle XX.

- Diferenciació dels períodes literaris, els seus autors i les seves obres: Edat Mitjana, Renaixement, Barroc,
Il·lustració, Romanticisme, Modernisme, etc.

- Definició dels gèneres literaris clàssics (poesia, prosa, teatre) i determinació dels seus trets i especificitats.

- Delimitació de les idees estètiques de cada període de la història de la literatura espanyola.

- Comprensió de les transicions entre uns períodes i altres: relacions, imbricacions, herències i influències.

- Observació de les relacions entre les diferents manifestacions literàries al llarg de la història: Renaixement i
Il·lustració, Barroc i Modernisme, etc.

Metodologia

- Explicacions teòriques: exposicions del professor destinades a situar els autors i les obres que s'estudiïn dins
el context històric i literari del moment.
-Treball dirigit: anàlisi de les tècniques de composició de les obres estudiades a classe i intent d'establir-ne
una lectura global.
-Treball supervisat: realització individual d'un treball sobre una obra.
-Treball autònom: preparació de les activitats dirigides i supervisades, i també de l'examen final.

Presencialitat / Virtualitat: En cas que les proves no es puguin fer presencialment per raons sanitàries
s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la
UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions
d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li
oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases magistrales y sesiones de seminarios y prácticas dirigidas por el
profesor

53,5 2,14 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades
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Tutorías programadas 15 0,6 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

Trabajo autónomo 75,5 3,02 1, 2, 3, 4

Avaluació

1. Prova escrita (1): 30%. Es tindrà en compte la capacitat d'analitzar i d'interpretar correctament un fragment
d'una de les obres estudiades a classe, i tots els continguts teòrics i pràctics treballats al llarg del curs.

2. Prova escrita (2): 30%. Es tindrà en compte la capacitat d'analitzar i d'interpretar correctament un fragment
d'una de les obres estudiades a classe, i tots els continguts teòrics i pràctics treballats al llarg del curs.

3. Treball individual: 40%: es tindrà en compte la capacitat d'organitzar un treball escrit establint hipòtesis de
treball i desenvolupant-les amb coherència, la capacitat d'analitzar i interpretar amb sentit una obra literària, el
coneixement i la utilització adequada de la bibliografia, i, finalment, la capacitat d'expressar-se en el registre
adequat i amb correcció.

Per superar l'assignatura es considerarà imprescindible el domini de la normativa; per tant, en avaluar les
proves, es penalitzaran els errors ortogràfics, l'ús incorrecte dels signes de puntuació, els errors lèxics i els
errors morfosintàctics.

La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitat d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol
informatiu. El professorat responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de
revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el professorat i l'alumnat.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació elsestudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui
a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5
o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el docent comunicarà per escrit el
procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat
suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació no pot
consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de "no avaluable"

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un
màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

Irregularitats en les activitats d'avaluació

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació
d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació,
la qualificació final de l'assignatura serà 0.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi,
còpia, suplantació d'identitat).

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova escrita 1 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4

Prova escrita 2 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4

Treball monogràfic individual 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4
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