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1. Dades de l’assignatura 

 

 

2. Equip docent 
 

 

3.- Prerequisits 

 A més d’estar interessats en la literatura, els estudiants que cursin aquesta assignatura 

hauran de ser capaços de llegir, escriure i pensar amb molta cura i atenció. 

 Cal un nivell inicial al quart curs d’anglès C1 del Common European Framework of 

Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, segons el qual l’usuari pot 

comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit. 

Pot expressar- se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire 

evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a 

propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i 

detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, 

connectors i mecanismes de cohesió.  

 El nivell final que cal assolir amb el TFG és C2 segons el qual l'estudiant pot comprendre 

sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de 

diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera 

coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de 

significat fins i tot en les situacions més complexes.  

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 

Aquest curs ofereix una introducció al Modernisme mitjançant una lectura molt atenta (close 

reading) i extensa de dos dels més notoris texts. Els estudiants  hauran de donar-se compte 

que la major innovació, que alhora és el major repte, no és la introducció d’una llarga llista de 
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nous temes literaris, sinó el canvi radical a la forma amb que l’art és representat. Així, doncs, 

el gran crit de guerra del Modernisme és “make it new” (fes-lo nou), en definitiva, allò que 

necessita reformar-se és la nostra percepció. La lectura  de les dues obres serà complementada 

amb la lectura d’ una sèrie d’assaigs i manifests de escriptors Anglesos i de l’Europa 

continental. Cal esmentar que els estudiants hauran de parar molta més atenció de la habitual 

al llenguatge literari i als recursos retòrics –tals com els motifs, stream of consciousness, etc. 

El curs començarà amb un examen dels assaigs de Virginia Woolf sobre la ficció moderna, als 

quals farem constant menció duran el curs. Pel que fa a James Joyce, analitzarem com fa les 

coses noves, especialment en relació als següents temes: infantesa, aprenentatge, Irlanda, la 

nació irlandesa, Catolicisme, la ciutat, la sexualitat, la família, l’estètica i l’exili entre d’altres. 

Pel que fa a Woolf, el curs se centrarà en aspectes tal com la família, el valor de 

l’aprenentatge al segle dinou, la maternitat, la història d’amor (matrimoni i adulteri), l’art i el 

Künstlerroman. Els textos més breus i altres materials crítics seran pujats a la plataforma 

digital de la UAB –el Campus Virtual. 
 

5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 

 

Competències transversals 

 

CT1 Treballar de manera autònoma i responsable per a aconseguir els objectius prèviament planificats 
CT2 Utilitzar les noves tecnologies per la captació i organització d’informació  per la formació 

continuada i per la solució de problemes en la activitat professional. 

CT3 Fer presentacions orals i escrites en diverses llengües, efectives i adaptades a l’audiència 

CT4 Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris. 
CT5 Mantenir una actitud de respecte vers les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques 

d’altres. 

CT6 Respectar els drets de la propietat intel·lectual i valorar amb raonament crític la producció pròpia 
i aliena. 

 

Competències específiques de la matèria, adaptades a l’assignatura 

 

E6 Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa (i concretament la 

prosa modernista). 

E6.13 Explicar, a nivell avançat, la naturalesa i trets principals dels gèneres literaris i la crítica 
literària en anglès.) 

E6.14 Descriure detalladament i de forma acadèmicament adequada l'evolució diacrònica i 

sincrònica dels temes i textos dels gèneres literaris i la crítica literària en anglès . 
 

E8 Explicar la relació entre diferents factors o fenòmens de la llengua anglesa, la seva literatura i la 

seva cultura (i concretament la prosa modernista). 
E8.4 Comparar a nivell avançat diferents temes i textos relacionats amb els gèneres literaris i 

la crítica literària en anglès. 

E8.5 Analitzar i interpretar a nivell avançat textos primaris i secundaris sobre els gèneres 

literaris i la crítica literària en anglès. 

 

E11 Reconstruir y organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua 

anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida (relatius a la prosa modernista). 
E11.1Distingir les idees principals de les secundàries i realitzar síntesis dels seus continguts en 

els textos primaris i secundaris dels gèneres literaris i la crítica literària en anglès. 

E11.2 Sintetitzar el contingut de les fonts primàries i secundàries acadèmiques sobre els 

gèneres literaris i la crítica literària en anglès. 
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E11.3 Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o en internet relacionades amb 

els gèneres literaris i la crítica literària en anglès. 

E11.4 Aplicar als comentaris i assaigs els coneixements derivats de les fonts secundàries 

acadèmiques sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès. 

 

E 12 Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa (relativa a 

la prosa modernista. 
E12.1 Redactar assaigs acadèmics crítics i realitzar presentacions orals basades en l'anàlisi 

crític de les fonts primàries i secundàries sobre el modernisme. 

 
E13 Aplicar a la convivència la formació rebuda en el valors propis d'una cultura de pau i de valor 

democràtics, formació realçada pels principis de defensa del multiculturalisme e propis d'un grau en 

llengua estrangera que forma a l'estudiant per la comunicació intercultural. 

E13.1 Aplicar als debats virtuals i presencials el respecte per la diferència d'opinió, cultural i 
lingüística, basat en la comparació entre la cultura pròpia i els coneixements adquirits sobre 

los gèneres literaris i la crítica literària en anglès . 

 

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura   
En completar l’assignatura, l’estudiant podrà: 

 Participar a nivell C1 en debats presencials i virtuals en anglès, sense incorreccions o errors, sobre 

temes relatius al modernisme 

 Redactar textos expressant una opinió o argumentant una idea en anglès, sense incorreccions, 

sobre temes relatius al modernisme, informats per fonts secundàries. 

 Iniciar-se en l’escriptura creativa relacionada amb el modernisme. 

 

6.- Continguts de l’assignatura 

 
Unitat 1 – introducció, els assaigs de Virginia Woolf 

Unitat 2 – la ficció de James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man 

Unitat 3 – prosa, manifesto i art 
Unitat 4 – la ficció de Virginia Woolf, To the Lighthouse. 

7.- Metodologia docent i activitats formatives 

La metodologia docent es basa en: 

 

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació x 6 crèdits = 150 hores 

 Activitats dirigides (màxim 35%, fem el 30%, 1.8 cr) 

 Activitats supervisades (màxim 17%, fem el 15%, 0.9 cr) 

 Activitats autònomes (mínim 50%, 3 cr) 

 Activitats d’avaluació (màxim 5%, 0.3 cr) 

 
 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT Hores RESULTATS D’APRENENTATGE 

Dirigides  45  

 Classes teòriques 20 

 Identificar els principals corrents literaris, autors 

i textos del modernisme. 

 Descriure l’evolució històrica i temàtica del 

modernisme. 

 Distingir les idees principals de las secundàries 

en el discurs sobre el modernisme i fer una 

síntesi dels seus continguts. 

 
Lectura i debat dels 

textos a l’aula 
25 

 Analitzar i interpretar, a nivell avançat, textos 

modernistes.  
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 Participar en debats presencials en anglès, sense 
incorreccions, sobre temes relatius al 

modernisme. 

Supervisades   22:30  

 

Redacció de treball 
crític o d’una obra 

teatral 

14:30 

 Redactar textos argumentant una idea en anglès, 

sense incorreccions o errors, sobre temes relatius 

al modernisme. 

 
Pràctica de l’ús de 

recursos bibliogràfics 
8 

 Buscar, triar i gestionar informació de 
manera autònoma, principalment en la 
Biblioteca d’Humanitats i la Sala de 

Revistes, i, en segon lloc, el Internet 

Autònomes  75  

 
Lectura de textos 

individual autònoma 
40 

 Llegir ,entendre i interpretar a a nivell avançat. 

obres modernistes. 

 Distingir les idees principals de la literatura 

crítica pertinent 

 Estudi personal 15 

 Identificar els principals corrents literaris, autors 

i textos del modernisme. 

 Descriure l’evolució històrica i temàtica de la 

prosa modernista. 

 
Preparació del treball 

o de l’obra teatral 
20 

 Redactar textos argumentant una idea en anglès, 
sense incorreccions o errors, sobre temes relatius 

al contingut de la assignatura 

Avaluació  7:30  

 
Preparació de la 

proposta  
4:30 

 Reconstruir y organitzar la informació i els 
arguments procedents de fonts diverses en 

llengua anglesa i presentar-los de manera 

coherent. 

 

Tutories i presentació 
del work-in-progress 

a l’aula 
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 Redactar textos argumentant una idea en anglès, 

sense incorreccions o errors sobre el 

modernisme. 

 

8.- Avaluació 

L’avaluació per aquesta assignatura es basa en els següents exercicis: 
• Comentaris crítics de text 35% 

• Participació a l'aula presencial i a la del Campus Virtual 15% 

• Examen  50% 
 

Atenció: 

 L’avaluació serà continuada. 

 L’assistència a classe es obligatòria.  

 Tots els exercicis són OBLIGATORIS. 

 La nota mínima per fer mitjana en tots ells és 4. 

 El lliurament de qualsevol exercici exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de No 

presentat com a nota final del curs. 

 Re-avaluació: Només poden anar a la re-avaluació aquells estudiants que hagin superat com 

a mínim el 70% de les tasques. Només son re-avaluables els comentaris i els examens. 

 El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació 

final. Serà el 25% de la nota en totes els exercicis, i s’avaluarà tal com s’especifica al final 

d’aquesta guia.  
 MOLT IMPORTANT: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà 
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automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a re-avaluació. 

Si es repeteix la situació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no 

identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ 

INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE 
MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal 

aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer 

servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi. 
 

9- Bibliografia i enllaços web 

 

Es prega als alumnes que adquireixin els dos textos principals abans que comenci el curs. És 

important que les edicions que l’estudiant compri siguin les que s’esmenten aquí, car ambdues 

contenen una bona introducció i notes acadèmiques de gran utilitat.  

James Joyce (1916), A Portrait of the Artist as a Young Man. Oxford: Oxford World’s 

Classics, 2008. (ISBN 978-0-19-953644-3) 

Woolf, Virginia. To the Lighthouse. Oxford: Oxford World’s Classics, 2010. (ISBN 978-0-

19-953661-0) 
 

Bibliografia bàsica – Biblioteca d’Humanitats 

 
Attridge Derek (ed), Cambridge Companion to James Joyce. Cambridge: Cambridge UP, 1990 

 

Goldman, Jane. Modernism, 1910-1945 : Image to Apocalypse. Houndsmills: Macmillan, 2004. 

 
Rainey, Lawrence (ed), Cambridge Companion to Modernism. Cambridge: Cambridge UP, 1999. 

 

Rainey, Lawrence, Modernism: an Anthology. Oxford: Balckwell, 2005 
 

Roe, Susan and Sellers Susan (eds), The Cambridge Companion to Virginia Woolf, Cambridge: 

Cambridge UP, 2000. 
 

COMPTE: Es poden consultar La Wikipedia i altres webs que ofereixen notes de estudi,  però son poc 

fiables. 

 
 

 

 
 

10.- Programació de l’assignatura 

 

Consultar la GD completa al CV un cop matriculat l’estudiant 

 

11. Criteris d’Avaluació  

 

11.1 Exercicis 

 

Als exercicis (assaigs i exàmens) es valora: 
20% adequació a la pregunta formulada 

20% comprensió del text 

20% argumentació coherent 
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15% seguiment de les indicacions a la Guia específica 

 

El 25 % de la nota dels exercicis depèn del seu nivell d’anglès. Dins aquesta nota es valorarà: 

- Gramàtica (morfologia i sintaxi): 30% 
- Vocabulari (correcció i varietat): 15%  

- Cohesió (relació entre frases i paràgrafs): 15% 

- Organització (argumentació de les idees): 20% 
- Estil (expressió i registre): 15% 

- Ortografia: 5% 
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English Prose of the Twentieth Century 
 
Semester A - Monday and Wednesday 10.00-11.30 
 
6 credits 
 
 
This course offers an introduction to modernism through the close and extended 
reading of two of its most famous or notorious texts. Students should realise that the 
major innovation, which also creates the greatest challenge, is not the introduction of a 
large amount of new literary subjects but a radical challenge to the way art is 
represented. Hence, the great war cry of Modernism is ‘make it new’, in short, what 
needs reform is our perception. The reading of the two major texts is complemented by 
reading of essays and manifestos, both by English and continental European writers. It 
should be pointed out that students will have to pay a much greater attention to literary 
language and rhetorical devices  – such as motifs, stream of consciousness and so on - 
than they are accustomed to. 
 
 
We will start with an examination of Virginia’s Woolf’s essays on modern fiction, to 
which we will continually return during the course. In the case of James Joyce, we will 
consider how he makes things new, particularly as concerns the following subjects: 
childhood, learning, Ireland, Irish nationalism, Catholicism, the city, sexuality, the family, 
aesthetics, and exile, among others. In the case of Woolf, we will focus on such things as 
the family, the value of nineteenth-century learning, motherhood, the love-plot 
(marriage and adultery), art and the Künstlerroman. Shorter texts and other critical 
material will be will be posted on the UAB’s digital platform – the campus virtual. 
 
Please obtain the following texts before the term starts. It is important that you buy 
these editions, as they both contain a good introduction and academic notes. 
 
 
 
James Joyce (1916), A Portrait of the Artist as a Young Man. Oxford: Oxford World’s 

Classics, 2008. (ISBN 978-0-19-953644-3) 
 
Woolf, Virginia. To the Lighthouse. Oxford: Oxford World’s Classics, 2010. (ISBN 978-0-

19-953661-0) 


