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Prerequisits

Cap

Objectius

"Història Moderna i Contemporània d'Àsia Oriental" és una assignatura obligatòria de 6 crèdits que forma part de la

formació específica programada per als estudiants de tercer curs del títol de Grau en Estudis d'Àsia Oriental (GEAO), i

que es coordina amb l'assignatura obligatòria "Història premoderna d'Àsia Oriental", de segón curs del GEAO.

Els objectius formatius d'aquesta assignatura són: conèixer, comprendre, descriure, analitzar y valorar la història d'Àsia

Oriental (Xina, Japó i Corea, principalment), posant èmfasi en la història contemporània, com a procés de

transformació dels estats i societats asiàtiques, que porten a l'actualintegració en el procés de globalització,

Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i comunicació (TICs) per la

recopilació, elaboració, anàlisis i presentació de la informació en relació amb els estudis d'Àsia Oriental:

Utilitzar eines diferents per fins específics en el camp de la història

Utilitzar la terminologia específica de la història

Avaluar els resultats obtinguts en el procés de recerca de la informació par tal de documentar-se i

actualitzar els coneixements de la historia

Determinar el context històric de textos orals i escrits d'Àsia Oriental

Conèixer i comprendre la història contemporània i actual d'Àsia Oriental

Competències
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1.- Els grans estats asiàtics, i la pressió de l´imperialisme occidental al segle XIX

La Xina dels Qing, el regne ermità de Corea y el periode Tokugawa al Japó. L´arribada de les canoneres i el seu

impacte

2.- Readaptació, resistència i claudicació (fins a 1914)

Restauració Meiji i era imperial, Japó: 1868-1914. Corea i Vietnam, sota control imperial. Implosió del Imperi xinès:

l´era de les grans revoltes i la penetració del imperialisme occidental. La pressió russa. La revolució de 1911. Sun

Yat-sen

3.- Els anys del predomini japonès (1919-1941)

El Japó de l´era Showa imperial. El llarg desordre xinés: dels "senyors de la guerra" a Chiang Kai shek .Surgiment del

PCCh i la Llarga Marxa. El moviments de descolonització

4.- Guerra, revolució i adaptació: lluita per la descolonització o viratge occidentalitzador (1945-1954)

L´impacte de la Segona Guerra Mundial. La posguerra japonesa. Guerra civil i revolució a la Xina: victória de Mao. Les

1.  
2.  
3.  

4.  
5.  

6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Conèixer i comprendre la història premoderna, moderna i contemporània de l'Àsia oriental.
Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia
oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Vetllar per la qualitat del propi treball

Resultats d´aprenentatge

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Conèixer i comprendre la història premoderna, moderna i contemporània de l'Àsia oriental.
Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia
oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts
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45% test d'avaluaciò continuada

45% treball i/o exercicis d'avaluaciò continuada

10% pràctiques

Es reavaluaran les activitats d'avaluació entregades en els terminis establerts pel professor/a de l'assignatura; en cap cas es podrà presentar un exercici per primera vegada durant el període de revaluació.

Les pràctiques (10%) no es reavaluen.

Assistència a classes teòriques dirigides pel professor.

Assistència a sessions de seminari i tutoria dirigides pel professor.

Lectura comprensiva de textos.

Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.

Preparació de presentacions orals.

Estudi personal.

dues Corees. Indoxina fins al acords de Ginebra.

5.- Tigres i dracs: poder económic i polític d´Àsia (décades dels 60 al 80)

Xina: experiments revolucionaris i conversió a potencia nuclear. El cisma amb Moscou. El maoisme. La revolució

cultural. Ocupació americana i miracle japonès. Els "tigres asiàtics".

6.- Desprès del final de la Guerra freda: neoliberalisme, globalització i potències emergents

El reformisme de la era Deng Xiao ping, 1977-1997. El declivi gradual del Japó a la dècada dels noranta. Les crisis

dels 90 a l´Àsia capitalista. "Xindia" i "Xinàfrica": un món de potències emergents

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Estudi, lectura de textos 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13

classes magistrales i debats a classe 50 2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Supervisades

Treballs en grup, tutories 17,5 0,7 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació
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Només es considerarà un alumne "no presentat" si ha lliurat menys del 40% de les evidències avaluables del total de l'assignatura.

La còpia/plagi de fonts escrites (Internet, llibres, treballs, etc.) suposa un 0 en la qualificació de l'exercici i que l'alumne perdi la convocatòria del total de l'assignatura.

L'alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professorat establirà oportunament els mecanismes per fer-ho.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Activitats dirigides, supervisades, autònomas i

evaluació

0,3 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13
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