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1. Dades del mòdul 
 
 
Nom del mòdul    Gèneres i textos: pràctiques d’anàlisi 
  
Codi     40243 
  
Crèdits ECTS    10 
  
Curs i període en el que s’imparteix  Primer curs, segon semestre 
  
Llengua vehicular majoritària  Català 
 
Hi ha algun grup íntegre en anglès?  No 
 
Hi ha algun grup íntegre en castellà?  No 
  
Professor/a de contacte   Jordi Julià 
 
Nom professor/a    Jordi Julià  
  
e-mail     jordi.julia@uab.cat 
 
2.- Equip Docent de l’assignatura 
 
Pere Ballart Fernández 
Jordi Julià Garriga 
 

3.- Prerequisits 
· Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació 
universitària 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 sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les 
competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea 
d'estudi. 
· 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. 
 

4.- Objectius  
 
El curs pretén abordar l’estudi de les obres literàries des de la perspectiva concreta de les convencions formals i temàtiques de gènere. 
Enguany el gènere literari escollit com a objecte d’estudi és la poesia lírica, el qual serà considerat des d’un biaix històric, retòric i 
pragmàtic.  

5.- Competències i resultats d’aprenentatge  
  
1. Aplicar els diferents instruments de l'anàlisi a distints tipus d'obres literàries. 
2. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats. 
3. Avaluar els resultats relacionats amb l'argumentació sobre diferents temes i problemes literaris a propòsit d'obres distintes. 
4. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic. 
5. Identificar i explicar les característiques bàsiques del procés d'interpretació. 
6. Identificar i explicar les característiques bàsiques dels textos literaris. 
7. Identificar i explicar les estructures bàsiques de les obres literàries. 
8. Identificar i explicar les estructures bàsiques del procés d'interpretació. 
9. Identificar les relacions de la literatura amb la història, l'art o altres moviments culturals. 
10. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura 
amb les àrees humanes, artístiques i socials. 
12. Resoldre tasques sobre autors i corrents de la literatura comparada, relacionant-hi coneixements d'altres disciplines humanes. 
 

6.- Continguts  
 
Bloc 1: El gènere de la poesia lírica: evolució històrica. Formes i estratègies del jo líric. 
Bloc 2: La lírica contemporània: teoria, història i pràctica. 
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7.- Metodologia docent i activitats formatives 
(en aquest apartat hi ha un primer espai on es pot explicar el que serà la metodologia docent de l’assignatura. A més, també s’han d’indicar 
totes les activitats formatives per tipus, les hores que requereixen a l’estudiant i quins resultats d’aprenentatge es treballen amb aquestes 
activitats) 
 
 
TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

Dirigides    

 Classe presencial a manera de seminari 42 

L'estudiant serà capaç d'identificar i posar a 
dialogar els conceptes teòrics bàsics de la 
teoria de la poesia en relació a la història del 
gènere i a les seves concrecions formals i 
temàtiques. 

    

 
Supervisades 

   

 Tutories individuals 2 (aprox.) 

L' estudiant, assessorat pel seu tutor, 
estructurarà les seves hipòtesis a partir d'una 
forma, tema, autor o època treballats en el 
mòdul, a més de desenvolupar la investigació 
corresponent. 

    

 
Autònomes 

   

 Recerca i elaboració d’una monografia 15 -20 
(aprox.) 

L' estudiant serà capaç de dur a terme una 
investigació que tindrà com a resultat una 
monografia, en la qual exposarà els resultats 
d'una investigació teòrica i literària. Analitzarà 
la presència d’un concepte o problema en un 
corpus líric concret.  

    

 

 

8.- Avaluació 
 
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES  PES NOTA RESULTATS D’APRENENTATGE 

   

Participació activa i individual en les 
sessions metodològiques del mòdul. 2-4 10 

L’estudiant adquirirà consciència de 
l’especificitat del discurs metodològic i dels 
problemes instrumentals propis de l’anàlisi 
de la lírica. 

Realització d’una prova de lectura i comprensió dels 
textos teòrics inclosos en el dossier del mòdul i de les 
lectures fetes a classe. 
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15 
L’estudiant assimilarà els conceptes teòrics 
de les diferents escoles crítiques 
contemporànies enfrontades al gènere líric. 

Realització d’un comentari de text literari en què siguin 
aplicats els continguts teòrics del curs. 

3 15 L’estudiant aprendrà a aplicar els diferents 
corrents teòrics a un text líric. 

Elaboració d’un treball monogràfic que l’estudiant haurà 
de realitzar dins del marc temàtic i metodològic d’un dels 
dos blocs que el componen i sempre sota la directa 
supervisió del seu responsable respectiu 

12-14 60 

L’estudiant serà capaç d'exposar en una 
monografia de caràcter acadèmic els 
resultats d'una investigació en la qual hagi 
posat a dialogar una metodologia concreta 
amb una obra, estil o període lírics. 
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