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Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

"Història d'Àsia" és una assignatura de 6 crèdits que forma part de la matèria d'Història del Grau d'Estudis
d'Àsia Oriental. S'integra en els continguts de la formació bàsica programada per a l'alumnat de primer curs,
com una assignatura generalista i introductòria per a les assignatures que se seguiran en cursos posteriors
("Història premoderna de l'Àsia Oriental", "Història Moderna i Contemporània de l'Àsia Oriental" ).
L'assignatura estudia les bases de la disciplina històrica, les relacions i interaccions historicoculturals
Europa-Àsia i els principals processos socials i fets culturals que se'n deriven.

Competències

Conèixer i comprendre la història mundial premoderna, moderna i contemporània, especialment de
l'Àsia.
Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar,
elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per a documentar-se i actualitzar
els coneixements d'història.
Demostrar un coneixement dels conceptes clau i els marcs teòrics d'història.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
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Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar i descriure els processos i els esdeveniments històrics moderns i contemporanis.
Identificar i descriure els processos i els esdeveniments històrics premoderns.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de la història.
Utilitzar la terminologia bàsica d'història.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Introducció. Què és la Història? La ciència històrica. La construcció de la necessitat social d'una consciència
del passat. L'evolució de la historiografia. La història en el món contemporani: entre el discurs legitimador i la
disciplina acadèmica.

1. Àsia? Europa? La relativitat i la historicitat dels conceptes geogràfics i polítics. Una breu introducció a la
història dels mots i a l'equívoc de les formes corrents de designar  i específicament als subjectes deals altres
l'assignatura. El punt de partida eurocèntric. La història d'Àsia que els europeus hem après. La progressiva
assumpció de les limitacions del "nostre" punt de vista: i si Europa no fos el centre del món? i si tampoc no ho
fos "Occident"? i si resulta que el món no té "centre"?

2. Les grans cultures i civilitzacions asiàtiques abans del despertar d'Europa. Introducció als diversos
escenaris asiàtics fins al segle XVII: espai xinès, espai centre-asiàtic, espai indi, espai indo-malai, espai àrab,
etc.

3. La fascinació per Orient (de les Croades a les ).xinoiseries  Comerciants, viatgers, aventurers i pirates:
entre la literatura i la fam d'expansió econòmica. Mites europeus sobre la realitat oriental. La presència real
d'Orient a .Occident

4. L'assalt europeu a l'Àsia (ss.XVIII-XIX). Colonialisme i imperialisme. De les empreses privades a les
conquestes públiques. L'inestable estabilitat de l'Imperi Otomà. L'expansionisme rus a l'Àsia Central i la
configuració del  en front l'Imperi Britànic. El  britànic de la Índia. Des del sud-est asiàtic a laGran Joc Raj
frustrada conquesta de Xina. Les grans rutes comercials a la fi del segle XIX i la promesa del futur botí asiàtic.

5. La resistència asiàtica a l'assimilació (ss.XIX-XX). Els imperis en declivi i el col·laboracionisme colonial.
La resistència identitària: religió, cultura, tribalisme. L'adaptació autònoma del model europeu d'estat: l'Imperi
Japonès i la Turquia . L'adaptació autònoma del model europeu de resistència: nacionalismes ikemalista
comunismes. Quan  deixa de ser sinònim d' .modernització occidentalització

6. Epíleg. Repensar el passat per a escriure una història universal no occidentalista.

Metodologia

Assistència a classes teòriques dirigides per la professora.

Assistència a sessions de seminaris i pràctiques dirigides per la professora.

Lectura comprensiva de textos acadèmics.

Aprenentatge d'estratègies de recerca d'informació.

Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.

Preparació de presentacions orals.

Estudi personal.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes dirigides pel professor 45 1,8 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11

Tipus: Supervisades

Exercicis pautats d'aprenentatge 5 0,2 1, 2, 4, 5, 6, 10,
11, 12

Realització d'informes, pràctiques i treballs 15 0,6 1, 2, 3, 4, 10,
11, 12

Tipus: Autònomes

Estudi personal Lectura de textos. Redacció de treballs. Preparació de comentaris
orals i seminaris. Recerca de informació bibliogràfica

75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12

Avaluació

- Proves escrites: 40%

- Treball dirigit: 40%

- Participació sessions de seminari i seguiment continuat de l'assignatura: 20%

La informació d'aquesta guia docent sobre l'avaluació, el tipus d'activitats d'avaluació i el seu pes a
l'assignatura és a títol orientatiu. El professorat responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a
impartir la docència.

La qualificació serà un NO AVALUABLE quan l'alumne no s'ha presentat al 75% de les activitats avaluables.

Cada professor (o grup de professors en el cas de les assignatures amb més d'un grup) determinarà la
recuperació d'activitats avaluables, que seguirà el model d'avaluació de l'assignatura i aplicarà el mateix criteri
a tots els grups d'aquesta.

Segons la normativa aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions de la FTI, i ratificada
per la Junta de Facultat el 9 de juny de 2010, només es podrà recuperar l'assignatura en els casos següents:

- Quan, de manera justificada, l'alumne no s'hagi presentat al 25 - 30% de les activitats avaluables;

- Quan la nota final, incloent-hi la nota per a la competència clau de l'assignatura, prèvia a l'acta sigui entre un
4 i un 4,9.

En tots dos casos l'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses.

En assignatures on s'ha d'aconseguir una nota mínima en unes proves determinades (per exemple, per
assegurar el nivell mínim d'una competència o habilitat d'idioma) l'alumne haurà d'assolir la corresponent nota
mínima estipulada per obtenir la qualificació d'aprovat (5.0) en la nota final. Per a totes les assignatures, es
mantindrà el mateix criteri d'avaluació i còmput de nota fina .

Una vegada superats l'assignatura o el mòdul, aquests no podran ser objecte d'una nova avaluació.
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En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

S'exclouen de la recuperació de nota les avaluacions vinculades a un treball acadèmic i/o professional dirigit
de durada semestral o anual.

S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por còpia o plagi.

Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com
a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui
publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant,
constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota "zero". En el cas de còpia entre dos alumnes, si no
es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.

En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació d'una mateixa assignatura, la
qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Informació general sobre l'avaluació: 
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Participació sessions de seminari i seguiment continuat de
l'assignatura

20% 2 0,08 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Proves escrites 40% 2 0,08 2, 5, 6, 11, 12

Treball dirigit 40% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,
12
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