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Professor de contacte

Utilització de llengües

Nom: Bernd Springer

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Correu electrònic: Bernd.Springer@uab.cat

Prerequisits
No calen coneixements de la llengua alemanya.

Objectius
Desenvolupar i aprofundir la comprensió de la literatura i del cinema.
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Desenvolupar i aprofundir la comprensió de la literatura i del cinema.
Desenvolupar i aprofundir la capacitat crítica i argumentadora i de relació d'idees.
Desenvolupar i aprofundir la capacitat de la experiència estètica.
Desenvolupar i aprofundir la capacitat de redactar ressenyes crítiques de pel·lícula.
Sensibilització lingüística de l'alumne tant en la vesant receptiva com en la creadora d'un text de crítica
literària i de cinema.
Donar a conèixer estratègies per als estudis de una filologia estrangera.
Donar una orientació global la representació literària i cinematogràfica de la historia del centre d'Europa
al segle XX .

Competències
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries
originalment en alemany
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua
alemanya.
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 d?aquell camp d'estudi.
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.
Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany
Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els
d?aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar diversos aspectes d?una pel·lícula i sintetitzar els resultats de l'anàlisi en una interpretació
global.
2. Analitzar un text amb diversos aspectes i sintetitzar els resultats de l'anàlisi en una interpretació global.
3. Aplicar diversos mètodes d'anàlisi i interpretació de pel·lícules.
4. Aplicar diversos mètodes d'anàlisi i interpretació de textos.
5. Aplicar els coneixements adquirits a la generació de recerca innovadora i competitiva de nivell bàsic.
6. Aplicar els coneixements adquirits a millorar el coneixement públic general de la diversitat lingüística i/o
cultural.
7. Aplicar els coneixements i les competències adquirits en les activitats professionals i acadèmiques
relacionades amb la literatura, la història i la cultura.
8. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
9. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al
grau.
10. Demostrar un coneixement sòlid dels temes avançats relacionats amb l'estudi de la literatura i la
cultura.
11. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la
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11. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la
lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de
postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
12. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar
educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
13. Disposar de criteris per a la valoració estètica d'una obra literària i de cinema.
14. Distingir el tracte diferent de diversos temes de la literatura occidental en diferents èpoques i autors de
la literatura en llengua alemanya.
15. Distingir entre ficció i realitat i relacionar-les.
16. Distingir les idees principals de les secundàries en textos literaris en llengua alemanya i fer-ne una
síntesi de continguts.
17. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de pel·lícules en llengua
alemanya.
18. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre
temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
19. Exercitar el discurs crític i posar en pràctica els procediments argumentatius.
20. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics.
21. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de
manera adequada.
22. Generar estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.
23. Generar noves iniciatives professionals.
24. Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua alemanya.
25. Identificar gèneres literaris i corrents literaris d'una importància exemplar per a la història de la literatura
en llengua alemanya
26. Identificar i interpretar el llenguatge simbòlic d'un llargmetratge.
27. Identificar i interpretar el llenguatge simbòlic d'un text.
28. Identificar l'especialitat literària d'una obra literària.
29. Identificar temes relacionats amb la particularitat de la cultura i història dels països de llengua
alemanya.
30. Reconèixer els aspectes més importants de la història dels països de llengua alemanya.
31. Reconèixer els continguts i la importància d'algunes obres universals en llengua alemanya.
32. Reconèixer els exemples més importants de les interdependències entre la literatura i la cultura en
llengua alemanya i altres literatures i cultures occidentals.
33. Reconèixer els passos de la producció d'una pel·lícula.
34. Reconèixer teories d'altres àrees humanes, artístiques i socials i aplicar-les a la literatura i al cinema en
llengua alemanya.
35. Utilitzar els recursos expressius propis del gènere assagístic.
36. Valorar, a partir de textos literaris, els diversos contextos culturals des d'una perspectiva crítica.

Continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Introducció a la interpretació d'escenes de pel·lícules.
Interpretació de la obra de Erich Maria Remarque: 'Res de nou al front de l'oest' .
Combatre, trauma i el desmuntatge de la personalitat.
Introducció a la literatura antibèl·lica.
Reflexió sobre la realitat i la representació artística de la guerra.
Historia alemanya al segle XX.
Introducció al cinema bèl·lic.
Interpretació de la obra de Jurek Becker: 'Jacob el Mentider'.
Introducció al cinema de l'Holocaust.
Interpretació de la autobiografia de Ruth Klüger: 'Seguir viviendo'.
Reflexió sobre la realitat i la representació artística de l'Holocaust.
Com pot una persona normal cometre atrocitats?

Metodologia
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Classes magistrals
Exposicions orals dels alumnes
Treballs en grups a classe
Campus Virtual
Tutoria
Treballs escrits a casa
Lectures a casa

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

50

2

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35

25

1

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

50

2

2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 29

Tipus: Dirigides
classes teòriques i pràctiques
(exposicions i debats)
Tipus: Supervisades
redacció de textos, activitats
d'avaluació a l'aula
Tipus: Autònomes
Lectura

Avaluació
La assistència a classe és obligatòria. La absència de mes d'un 20% de les classes s'ha de compensar amb
un treball extra sobre un tema de la historia o la literatura alemanya d'una extensió d'unes 5 pàgines. La
absència d'un 35% o més de les classes s'ha de compensar amb un examen final. Amb una absència de mes
d'un 50% de les classes ja no es donen les condicions per a una avaluació del alumne / de la alumna.
La nota final consta de les següents parts:
Redactar un acta de classe.
Redactar una ressenya crítica de una pel·lícula, de unes 450 paraules, en format digital: 35 % de la
nota final.
Fer una exposició de un tema en classe de uns 10 minuts de duració: 30% de la nota final. Criteris:
a) saber buscar informació;
b) resumir la informació més important y transmetre-la de manera comprensible.
Fer un treball escrit de unes 4 pàgines sobre el tema de la exposició: 35% de la nota final. Cal lliurar el
treball en format de paper i en format digital.
Cadascuna d'aquestes parts s'han de superar amb una nota mínima d'un 5 (sobre 10). Al no aconseguir
aquest requeriment mínim la prova s'ha de repetir a les setmanes de reavaluació. Només una de les tres parts
(treball escrit o exposició oral o ressenya crítica) pot ser reavaluada. Si l'alumne suspén dos de les tres parts
la nota final és un 4 o, per motius matemàtics, una nota encara inferior. En cas de reavaluar la exposició oral
es farà en forma d'un assaig de 5 pàgines sobre el tema de la exposició.
MOLT IMPORTANT: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà 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
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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.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Fer un treball escrit de unes 4 pàgines
sobre el tema de la exposició

30%

9

0,36

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36

Fer una exposició de un tema en
classe de uns 10 minuts de duració

30

5

0,2

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36

Redactar un acta de classe.

5%

3

0,12

2, 5, 7, 19, 30, 31, 32

Redactar una ressenya crítica de una
pellícula

35%

8

0,32

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36
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