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Prerequisits

No s'escau

Objectius

A començament del segle XII s'inicia a les corts senyorívoles d'Occitània la lírica trobadoresca: una poesia i
una música d'una alta perfecció formal, realitzades en llengua d'oc majoritàriament per professionals, els
trobadors; un fet que suposa una gran novetat en el context de la cultura europea. Aquesta assignatura pretén
introduir a l'estudiant en aquesta tradició poètica i en la seva continuïtat en la diversitat de llengües i cultures
romàniques medievals.

Competències

Estudis de Francès i Català
Establir les pautes de definició dels gèneres literaris medievals a partir de la seva naturalesa oral o
escrita.
Estudi comparat i pluricultural les literatures romàniques medievals.
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 daquell camp d'estudi.
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Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Estudis de Francès i de Clàssiques
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Establir les pautes de definició dels gèneres literaris medievals a partir de la seva naturalesa oral o
escrita.
Estudi comparat i pluricultural les literatures romàniques medievals.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Estudis de Francès i Espanyol
Establir les pautes de definició dels gèneres literaris medievals a partir de la seva naturalesa oral o
escrita.
Estudi comparat i pluricultural les diferents literatures romàniques medievals.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Estudis d'Anglès i Francès
Establir les pautes de definició dels gèneres literaris medievals a partir de la seva naturalesa oral o
escrita.
Estudi comparat i pluricultural les diferents literatures romànicas medievals.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Estudis Francesos
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Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar conceptualment una obra de la matèria en qüestió
Analitzar documents literaris medievals orals i escrits.
Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals
aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els
resultats.
Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural
Comunicar de manera clara i en el registre adequat un treball acadèmic.
Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
Construir un text oral amb correcció gramatical i lèxica.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent
Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de
manera adequada.
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
Identificar las ideas principales de un texto sobre la materia y realizar un esquema
Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema.
Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i realitzar un esquema
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
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
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.
Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne lanàlisi crítica.
Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
Organitzar amb eficàcia i rendibilitat la part autònoma de l'aprenentatge
Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Ser capaç de definir els gèneres literaris medievals.
Ser capac de realitzar un anàlisi comparatiu i pluricultural de les disferents literatures romàniques
medievals.
Ser capaç de realitzar una anàlisi comparativa i pluricultural de les diferents literatures romàniques
medievals.

Continguts

1. La lírica pretrobadoresca

1.1. A la recerca de les cançons més antigues .

1.2. Les kharges
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l.3. Tornades amb veu de dona

1.4. Els gèneres de la lírica medieval

1.5. L'exordi.

1.6. La tornada

1.7. Les cançons de dona

1.8. Les cançons d'alba

2. La lírica dels trobadors provençals

2.1. Marc cultural i cronològic de la lírica trobadoresca

2.2. Trobadors i joglars

2.3. Els cançoners

2.4. Formes i estils

2.5. La cansó

2.6. El sirventès

2.7. El planh

2.8. Els debats

2.9. La pastorel·la

2.10. El final de l'activitat trobadoresca

2.11. Les trobairitz

.

3. La lírica dels  francesos .trouvères

3.1. La primera generació de trouvères

3.2. La segona generació de trouvères

3.3. El grup d'Arràs

4. Els trobadors galaicoportuguesos

4.1. Marc cultural i cronològic de la lírica galaicoportuguesa

4.2. Els trobadors galaicoportuguesos

4.3. Els cançoners .

4.4. Les formes i els gèneres de les cantigues

4.4.1. La cantiga d'amor

4.4.2. La cantiga d'amigo

4.4.3. La cantiga d'escarnho e de maldizer

4.4.4. Gèneres menors
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4.5. Les Cantigas de Santa María

5. La poesia italiana anterior a Dant

5.1. 5.1. L'Escola siciliana i la Magna Cúria

5.2. La llengua, les formes i els models de l'escola siciliana

5.3. Els  de L'Escola sicilianarimatori

5. 4. Les Laudas

5.5. La poesia centre-septentrional de les comunes

5.6. El Dolce Stil Nuovo

Metodologia

En termes generals, es dirigirà l'aprentatge mitjantçant el següent conjunt de tècniques i accions:

-Classe magistral amb un suport TIC i discussió col·lectiva.

-Pràctica d'expressió escrita i oral.

-Realització d'exercicis individuals i en grup, tant escrits com orals.

-Realització d'activitats autònomes: lectures de fonts primàries i crítiques, redacció i recerca bibliogràfica.

-Sessions pràctiques de correcció i seguiment dels exercicis.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitat participativa a la classe i coordinada amb d'altres companys. 0 0 5, 6, 17, 21

Tipus: Supervisades

Dos (mínim) comentaris de textos lírics. 0 0 5, 6, 17, 21

Tipus: Autònomes

Treball final 0 0 5, 6, 17, 21

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades a través d'examen, treballs individuals i en grup,
comentaris de text i presentacions a classe.

-Mòdul de lliurament de treballs: en aquest mòdul s'avaluaran un o més treballs amb un pes global aproximat
d'entre el 30% i el 50%.

-Mòdul de presentacions de textos a l'aula, amb un pes global aproximat d'entre el 20% i el 40%.

-Mòdul de prova escrita, amb un pes global aproximat d'entre el 30% i el 50 %.
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitat participativa a la classe i

coordinada amb d'altres companys.

Avaluació amb

orientació instrumental i

bibliogràfica

30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27

Anàlisi d'un text líric aplicant el

coneixement del conetx històric i

sociocultural.

Aproximació

bibliogràfica autònoma

a la matèria.

60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27

Dos (mínim) comentaris de textos

lírics.

Avaluació amb

orientació instrumental i

bibliogràfica

60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27
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