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Prerequisits

No s'escau.

Objectius

Anàlisi del procés de construcció del sistema literari gallec, a més d'aconseguir un coneixement satisfactori de
textos, autors/es, estètiques i moviments més representatius de la literatura gallega actual.

Competències

Estudis d'Anglès i de Clàssiques
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.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
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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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els coneixements adquirits a millorar el coneixement públic general de la diversitat lingüística i/o
cultural.
Demostrar un coneixement sòlid dels temes relacionats amb l'estudi de la literatura i la cultura.
Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre
temes relacionats amb la literatura i la cultura d'interès social, científic o ètic.
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics
Generar estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.

Continguts

Llegir i comprendre textos literaris en gallec.
Analitzar i interpretar a nivell bàsic textos literaris en gallec.
Distingir les idees principals de les secundàries i realitzar síntesi dels seus continguts en textos literaris
en gallec.
Identificar les principals corrents literaris, autors i textos de la Literatura Gallega contemporània.
Descriure l'evolució històrica i temàtica de la Literatura Gallega.
Valorar críticament la posició de la Literatura Gallega dins de la Literatura Universal.

Metodologia

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

1) Classes magistrals amb suport de TIC i debat en gran grup.
2) Introducció de la sessió, presentació del text, valoració i discussió crítica col·lectiva.
3) Presentacions en grup o individuals seguida d'una ronda de valoracions.
4) Tutories de suport per a la realització dels treballs (presentacions, comentaris crítics de text, cerca
d'informació).
5) Lectura comprensiva de textos literaris.
6) Realització d'esquemes, mapes conceptuals, resums d'apunts i textos.
7) Assaigs crítics breus (individuals) a partir d'una guia per a la seva realització.
8) Participació en els debats oberts al Campus Virtual.
9) Cerca d'informació bibliogràfica amb recursos de les biblioteques i d'Internet.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques amb TIC, realització de treballs en classe i anàlisi, valoració i
discussió de documents

52 2,08 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Preparació de treballs i tutories 12 0,48 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes
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Lectura de llibres de text, dossiers, textos; repàs (gramàtica, lèxic, tècniques
d'expressió escrita) i realització de treballs.

80 3,2 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

En la correcció de les activitats i proves d'avaluació es tindrà en compte que s'hagi obtingut un grau
d'assoliment suficient de les competències segons els resultats d'aprenentatge esperats, que s'estableixen en
aquesta guia docent.

El sistema d'avaluació s'organitzarà en tres mòduls:

1) Proves escrites sobre els continguts teòrics de la matèria.

2) Lliurament de treballs individuals.

3) Presentacions públiques i debats de textos a l'aula

NO PRESENTAT: Es considerarà '  quan l'alumne hagi lliurat menys d'un 30% dels treballsno presentat'
assignats al curs i hagi realitzat menys del 30% de les proves. Per tant, si l'alumne ha fet més d'un 30% de
cada part, se l'avaluarà.

EL PLAGI: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0)
de l'exercici plagiat. 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.

CASOS PARTICULARS: Els estudiants amb escolarització prèvia en llengua, literatura i/o cultura gallegues
hauran de complir les mateixes condicions d'avaluació que la resta d'estudiants, fins i tot si el professor els
dispensa d'assistir a classe. La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d'avaluació recau
exclusivament en l'estudiant.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Lliurament de treballs individuals 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4

Presentacions públiques i debats de textos a l'aula 20% 1,5 0,06 2, 3, 4

Proves escrites sobre els continguts teòrics de la matèria 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4
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