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Objectius

Un recorregut general pels principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat a Espanya a partir de
finals del segle XV, amb diversos enfocaments temàtics, però amb especial incidència en els aspectes socials,
polítics i culturals que permeten contextualitzar millor la literatura espanyola de les Edats Moderna i
Contemporània.

Competències

Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
Identificar els períodes, tradicions, tendències, autors i obres més significatives de la literatura en
llengua espanyola en el seu context historicosocial.
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 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
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1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

Analitzar les desigualtats degudes al sexe o al gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de
coneixement historicosocial.
Elaborar exposicions organitzades.
Extreure conclusions de la lectura d'un assaig.
Fer resums clars d'informacions o idees.
Identificar els principals períodes de la història d'occident.
Identificar les principals desigualtats de gènere presents en la societat.
Reconèixer i comentar les idees principals d'un text.
Relacionar els principals períodes històrics amb les seves manifestacions literàries.

Continguts

L'assignatura es divideix en dos blocs que impartiran dos professors diferents, un per l'Edat Moderna i un altre
per l'Edat Contemporània.

En el primer bloc, hom té en compte que la majoria dels estudiants no disposen de coneixements sistemàtics
clars sobre els aspectes fonamentals de l'època perquè l'Edat Moderna no forma part dels plans d'estudi del
Batxillerat.

En canvi, el segon bloc es concentra en els factors més directament relacionats amb la literatura espanyola de
l'època, atès que la majoria dels estudiants han cursat l'assignatura "Història d'Espanya Contemporània" a 2on
de Batxillerat.

BLOC 1:

1. -Els Reis Catòlics: els inicis de l'Edat Moderna.

2. -El segle XVI: La Monarquia Hispànica i la seva hegemonia política.

3. -El segle XVII: Continuïtat o crisi?

4. -El segle XVIII: Les reformes dels Borbons.

BLOC 2:

1.- El segle XIX. Liberalisme, romanticisme, positivisme, krausisme i generació del 98

2.- El regnat d'Alfons XIII, la Segona República i la Guerra Civil: sota el signe de l'Edat de Plata (1902-1939)

3.- La construcció del règim franquista (1939-1953): escriptors falangistes i novel·la de l'exili

4.- Plenitud i crisi del franquisme (1953-1975): la novel·la alternativa

5.- Els anys de la Transició i l'era del felipisme (1975-1993): entre la cultura del Cobi i les construccions
històriques "regionals"

6.- El bipartidisme imperfecte (1993-2021): de les cultures de la postmodernitat a l'imperi de les xarxes.

Metodologia

Assistència a classes teòriques dirigides pel professorat.
Assistència a sessions de seminaris i pràctiques dirigides pels professorat.
Lectura comprensiva de textos.
Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.
Preparació de presentacions orals.
Estudi personal.

Nota:es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
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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.

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

Classes teòriques 39 1,56 1, 5, 6, 7, 8

Exercicis pautats 10 0,4 2, 3, 4, 7

Seminaris i pràctiques 10 0,4 1, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tutories 20 0,8 1, 2, 4, 5, 6, 8

Tipus: Autònomes

Estudi personal 38 1,52 1, 4, 5, 6, 8

Preparació dels treballs 20 0,8 2, 3, 4, 7, 8

Avaluació

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant exàmens, comentaris de text i treballs
individuals, amb qualificacions parcials ponderades sobre la nota final.

El sistema d'avaluació s'organitza en dos mòduls:

• Mòdul d'exàmens (70%): examen 1 (35%), examen 2 (35%).

Dues proves escrites (exàmens) sobre el contingut de cada bloc.

• Mòdul de treballs, amb un valor del 30% de la nota final de curs.

Dos treballs (15% cadascun), un dels quals consistirà en analitzar un fet o context històric de l'Espanya
contemporània a partir de la lectura d'una o diverses novel·les d'autors espanyols que tractin temàtica
d'història contemporània d'Espanya.

Cap activitat avaluable no ponderarà més del 50% de la nota final,

L'assignatura serà qualificada amb un mínim de tres activitas avaluables de dos mòduls diferents.

Les activitats d'avaluació s'hauran de lliurar en els terminis establerts. El mòdul de treballs no és objecte de la
prova de recuperació.

Les activitats d'avaluació es programaran al llarg del curs acadèmic. Les dates de realització de les proves a
l'aula i de lliurament de treballs i recensions seran comunicades a l'alumnat amb antelació suficient. En el
moment de realització / lliurament de cada activitat avaluativa, el professorat informarà (Moodle, SIA) del
procediment i data de revisió de les qualificacions.

3



L'alumne que no s'hagi presentat a un mínim de proves d'avaluació que comportin el 30% de la nota final del
curs serà qualificat amb un No Avaluable i no podrà presentar-se a la reavaluació.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat quepugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació (plagi), 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.

En les activitats escrites es tenen en compte les faltes ortogràfiques, sintàctiques o lèxiques. La penalització
pot ser d'entre 0,1-0,2 punts per cada falta comesa sobre la nota final de cada acte d'avaluació.

RECUPERACIÓ

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que
equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver obtingut a l'avaluació continuada com a mínim una nota de
3,5.

La recuperació se celebrarà en les dates establertes oficialment per la Facultat. En cap cas es podrà plantejar
la recuperació com un mitjà de millorar la qualificació de l'alumnat que ja hagués aprovat l'assignatura en el
procés normal d'avaluació continuada. La nota màxima que es podrà obtenir en la recuperació és de 5,0
(Aprovat).

En cas que les proves no es puguin fer presencialment 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 travésde Moodle, Teams, etc. El professorat
vetllarà perquè l'estudianthi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exàmens (Examen 1: 35%; Examen 2: 35%) 70% 4 0,16 1, 2, 5, 6, 8

Treballs (Treball 1: 15%; Treball 2, 15%) 30% 9 0,36 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
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Cap.
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