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Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver aprovat les assignatures del Grau Estudis
Anglesos fins a tercer.

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.

Objectius

La matèria 'Cultura i Societat' del Grau Estudis Anglesos a la qual pertany aquesta assignatura pretén
profunditzar en la formació dels alumnes que han cursat les matèries bàsiques i nuclears del grau de 'Estudis
Anglesos' reforçant el seu coneixement del context sociocultural de tot l'entorn geogràfic de parla anglesa en
el passat recent i, especialment, en el present.

Aquesta matèria optativa proporciona coneixements i referències fonamentals sobre la societat i la cultura
contemporànies en relació a aspectes tan importants com l' identitat de gènere, l'evolució de l'Imperi Britànic
cap el Post-colonialisme -en entorns asiàtics (índia), del Pacífic (Austràlia), africans, caribenys i fins i tot
nord-americans (Canadà) i també a les pròpies illes Britàniques - i les enriquidores transformacions culturals
implicades per aquests profunds canvis, incloent l'emigració, i les manifestacions culturals més enllà de la
Literatura entesa com a creació artística (ficcions populars, cinema, televisió, altres medis de comunicació,
etc.).

L'assignatura 'Estudis Culturals en Anglès' ofereix una introducció a la metodologia pròpia d'aquesta disciplina,
mitjançant la lectura, anàlisi, debat i interpretació tant de textos teòrics com de casos d'estudi.

En completar l'assignatura 'Estudis Culturals en Anglès, l'estudiant podrà:

Demostrar una molt bona comprensió de les metodologies pròpies d'aquesta disciplina acadèmica
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Aplicar aquestes metodologies a casos d'estudi dins les ficcions populars en anglès i altres textos
considerats propis de l'àmbit dels Estudis Culturals
Utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació als Estudis Culturals
Expressar una valoració informada sobre el textos acadèmics que llegeixi

Competències

Estudis Anglesos
Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura,
la història i la cultura, i explicar-la.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa,
de la seva literatura i de la seva cultura.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant
un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
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.
Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i
presentar-los de manera coherent i resumida.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua
anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
Treballar individualment i/o en equip de manera efectiva en entorns multiculturals i interdisciplinaris en
anglès i en altres llengües, aplicant valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics propis d'un
grau en llengua estrangera que forma l'estudiant per a la comunicació intercultural.
Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i
aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o
investigadora.
Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i interpretar a un nivell avançat els textos acadèmics sobre la història, la cultura i la societat
contemporània de parla anglesa
Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball
adquirides.
Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball
adquirides.
Aplicar al treball en entorns multiculturals i interdisciplinaris en anglès els coneixements adquirits sobre
comunicació intercultural.
Aplicar, als comentaris de text i als assaigs argumentatius, fonts secundàries acadèmiques apropiades
per al tema escollit en relació amb la història, la cultura i la societat contemporània de parla anglesa
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Aplicar els coneixements adquirits a la generació de recerca innovadora i competitiva de nivell bàsic.
Aplicar els coneixements adquirits a millorar el coneixement públic general de la diversitat lingüística i/o
cultural.
Aplicar els coneixements i les competències adquirits en les activitats professionals i acadèmiques
relacionades amb la literatura, la història i la cultura.
Aplicar la informació en llengua anglesa localitzada a Internet, en bases de dades, etc., als entorns de
treball i/o recerca.
Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
Comparar a un nivell avançat les metodologies d'estudi de la història, la cultura i la societat
contemporània de parla anglesa, en especial els estudis culturals.
Comparar en el nivell avançat diferents temes i textos relacionats amb la història, la cultura i la societat
contemporània de parla anglesa.
Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al
grau.
Demostrar un coneixement sòlid dels temes avançats relacionats amb l'estudi de la literatura i la
cultura.
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.
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.
Descriure detalladament i de forma acadèmicament adequada la naturalesa i els trets principals de la
història, la cultura i la societat contemporània de parla anglesa.
Desenvolupar vincles laborals i investigadors en entorns multiculturals i interdisciplinaris en anglès que
contribueixin a la col·laboració internacional.
Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos primaris i
secundaris sobre la història
Dur a terme presentacions orals, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació amb la història, la
cultura i la societat contemporània de parla anglesa
Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre
temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
Explicar i reflexionar sobre temes i textos de la història, la cultura i la societat contemporània de parla
anglesa.
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics.
Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de
manera adequada.
Generar estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.
Generar noves iniciatives professionals.
Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la història
Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades,
etc.
Redactar assaigs acadèmics d'extensió mitjana, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació
amb la història, la cultura i la societat contemporània de parla anglesa
Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques sobre la història

Continguts

L'assignatura Estudis culturals en anglès es centrarà en les representacions de la violència.

Temari

Introducció als estudis culturals. Origens i objectius

Les teories i els mètodes dels estudis culturals

El concepte de text als estudis culturals
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Tema 1. Terrorisme: el cas d'Irlanda del Nord. El paper dels mitjans de comunicació. Anàlisi d'un relat:
Anne Devlin, "Naming the Names".

Tema 2. La contaminació mediambiental. La ecocrítica. Origens i objectius. Análisi d'una novel·la
gràfica: Nick Hayes, The Rime of the Modern Mariner.

Tema 3. Gènere. La violencia sexual. La violació d'homes i de dones. Debat sobre la película The
Accused i un fragment de la novel·la The Rape of Sita. Análisi de la novel·la Aminatta Forna, The
Memory of Love

Tema 4. Racisme. La Comissió per a la veritat i la reconciliació de Sud-àfrica. Debat sobre la película
 Antjie Krog, .Red Dust i de fragments de l'obra In the Country of My Skull

Tema 5. L'Islamofòbia. Debat de la película Yasmin i del relat Hanif Kureishi, "My Son the Fanatic"

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

Activitats dirigides (30%, 1.8 cr)
Activitats supervisades (15%, 0.9 cr)
Activitats autònomes (50%, 3 cr)
Activitats d'avaluació (5%, 0.3 cr)

Activitats dirigides 45h

Classes teòriques 30 h

Lectura i debat dels textos a l'aula 7,5h

Seminaris en grup 7,5h

Supervisades 22,5h

Participació en debats virtuals 12h

Tutories individuals 10,5h

Autònomes 75h

Lectura de textos individual 45h

Estudi personal 12h

Anàlisi 10h

Pràctica de l'ús de recursos bibliogràfics 8h

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 30 1,2 1, 3, 10, 13, 14, 17, 21, 22, 30

Lectura i debat dels textos a l'aula 7,5 0,3 2, 10, 11, 22, 24
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Seminaros en grup 7,5 0,3 4, 5, 6, 17, 20, 23, 24, 26

Tipus: Supervisades

Participació en debats virtuals 12 0,48 2, 8, 10, 19, 21, 22, 23

Tutories individuals 10,5 0,42 7, 9, 17, 22, 23

Tipus: Autònomes

Anàlisi 12 0,48 3, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29

Estudi personal 15,5 0,62 3, 7, 12, 15, 16, 28

Lectura individual de textos 45 1,8 1, 7, 8, 11, 15, 18, 25

Pràctica de l'ús de recursos bibliogràfics 10 0,4 3, 6, 9, 16, 27, 28

Avaluació

Assessment

Mid-term exam 20% (beginning of November)

Final exam 25% (beginning of January)

Class presentation and submission of an individual written assignment (topic to be agreed on with the teacher)
40% (presentations will begin in late October)

Participation in the virtual campus forum and class attendance and participation 15% (throughout the
semester)

NOTE CAREFULLY

Once students have completed two of the assessed items, their final grade will depend on these results 
.regardless of whether they fulfill the remaining requirements

In order to be reassessed, students must obtain at least 4 in both exams.

The class presentation, paper and the forum are not reassessable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació al forum del campus virtual i assistència i

participació a classe

15% 0 0 7, 10, 18, 22, 24, 25

Presentació a classe i lliurament d'un treball escrit

individual

40% 0 0 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22,

23, 24, 25, 27, 28, 29

1er examen 20% 0 0 4, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 29

2on examen 25% 0 0 4, 11, 14, 21, 23, 29
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Chute, Hillary, "Comics as Literature? Reading Graphic Narrative", , 123, 2, 2008, pp 452-65.PMLA
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Wheatsheaf, 1997 ( 2  edition)nd
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Environment

Buell, Lawrence, , Oxford:The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination
WileyBlackwell, 2005.
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