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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS 
Objectius 
Aquesta assignatura és la successora del Curs d'Introducció a la Realitat Catalana que 
organitzava antigament el Vicerectorat de Relacions Internacionals "per ajudar a la integració de 
l'estudiant internacional en la societat catalana". L'objectiu principal de l'assignatura és iniciar 
l'estudiantat internacional en el coneixement bàsic de la geografia, la història, la societat,  les 
institucions, l'art i la literatura i la cultura popular tradicional catalana. 
 

ESBÓS DEL TEMARI 
1 Geografia L'objectiu és identificar els principals trets de la geografia física catalana, fent 
e pecial atenció als que tinguin interès històric, polític i social. s
  
2 Història L'objectiu és conèixer els episodis fonamentals de la història catalana, sobretot els 
q e permetin comprendre la situació política i social de la Catalunya actual. u
  
3 Societat L'objectiu és familiaritzar-se amb les principals característiques de la societat 
catalana actual. 
  
4 Institucions L'objectiu és conèixer les principals institucions polítiques i administratives, les 
i stitucions culturals i acadèmiques, el sistema educatiu i els trets característics del dret català. n
  
5 Política L'objectiu és conèixer l'estructura i el funcionament del sistema polític català. 
  
6 Llengua L'objectiu és conèixer la situació actual de la llengua catalana, amb el rerefons de la 
seva història social. 
  
7 Literatura i pensament L'objectiu és identificar els principals autors, obres i moviments 
literaris i del pensament. 
  
8 Art L'objectiu és identificar els artistes i les obres artístiques més importants. 
  
9 Cultura popular tradicional L'objectiu és familiaritzar-se amb les principals manifestacions 
de la cultura tradicional i popular. 
 

TUTORIES INTEGRADES  
   
 

BIBLIOGRAFIA ESSENCIAL  

Vegeu la secció corresponent de la pàgina web de l'assignatura. En part, el paper de la 
bibliografia tradicional serà parcialment substituït pels enllaços de la secció corresponent de la 
pàgina web. 
 

FORMA D'AVALUACIÓ  
L'avaluació de l'assignatura es farà amb un examen de tipus test amb 50 preguntes sobre els temes 
del programa. Si convé, aquest examen es completarà amb una entrevista. 
 

ALTRES DADES  

http://158.109.134.212/filologia/profs.asp?Klomp=83
http://158.109.134.212/filologia/profs.asp?Klomp=83
http://158.109.134.212/filologia/profs.asp?Klomp=22
http://158.109.134.212/filologia/profs.asp?Klomp=22


Metodologia 
A classe es combinaran dues tasques diferents: l'exposició dels temes per part del professorat i les 
intervencions dirigides de les persones matriculades, que compararan els punts bàsics de la realitat 
catalana amb els de la seves realitats d'origen, com a mesura per a fomentar el diàleg intercultural 
a l'aula. Els temes exposats pel professor es basaran en un documents fotocopiats i ocasionalment 
en produccions videogràfiques seleccionades. 
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	7 Literatura i pensament L'objectiu és identificar els principals autors, obres i moviments literaris i del pensament.

