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Altres indicacions sobre les llengües

La meitat de l'assignatura s'imparteix en català i l'altra meitat en espanyol. Cal un domini de l'anglès que
garanteixi la comprensió de textos de treball publicats en dita llengua.

Equip docent

Gustavo Pita Céspedes

Prerequisits

L'assignatura no demanda prerequisits acadèmics. Per a cursar-la amb veritable aprofitament, cal disposar
d'hàbits de lectura, inquietud intel·lectual i esperit dialògic.

Objectius

En enllestir l'assignatura, els alumnes demostraran:

conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a partir de lectures
de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu;
aplicar coneixements i comprensió dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a
través de l'elaboració i defensa d'arguments;
poder emetre judicis sobre la interpretació dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental
i sobre la seva aplicació a la resolució de problemes socials, econòmics i polítics, a través de reunir i
interpretar dades rellevants;
poder comunicar informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del
pensament clàssic d'Àsia Oriental;
haver adquirit les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt
grau d'autonomia en el camp del pensament d'Àsia Oriental.

Competències

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
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Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Comprendre l'univers referencial de textos escrits i orals en les llengües de l'Àsia oriental.
Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia
oriental.
Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
Conèixer els grans corrents i moviments literaris, filosòfics i artístics de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre el pensament clàssic, modern i contemporani 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.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Comprendre l'univers referencial de textos escrits i orals en les llengües de l'Àsia oriental.
Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia
oriental.
Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
Conèixer els grans corrents i moviments literaris, filosòfics i artístics de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre el pensament clàssic, modern i contemporani 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.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

PRIMERA PART: XINA

1. Antics mites y creences.

2. El confucianisme.

3. El moisme.

4. L'escola dels noms.

5. El legalisme.

6. El daoisme.
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6. El daoisme.

7. L'escola del Yin i el Yang.

8. El neodaoisme.

9. El budisme.

10. El neoconfucianisme.

11. L'esperit crític, l'enfocament empíric i els estudis pràctics (segles XVII-XVIII).

12. El pensament xinès davant del pensament occidental (segle XVIII-principis del XX).

SEGONA PART: JAPÓ

Tema 1:

Les arrels arqueològiques, arquetípiques i documentals dels mites .shintō

Cicles narratius i elements iconogràfics del . Treball de textos i debat a partir del  sobre mitologiashintō Kojiki
comparada.

Tema 2:

Els contactes amb el continent del regne de Wa: El regne de Wei a la Xina i el Yamato de Himiko. L'arribada
del buddhisme i el confucianisme al Japó, la influència de la Xina Song i els contactes amb el regne coreà de
Baekje.

Característiques generals del buddhisme japonès. Sincretisme daoista, buddhista i .shintō

Tema 3:

El paper dels corrents mítics, de pensament i religiosos en la construcció de l'Estat. De la Constitució del
príncep Shōtoku (604) al  (720). El  (c. s. II).Nihongi Sutra del lotus

Tema 4:

Les sis escoles buddhistes de Nara (710-794).

Tema5:

L'era Heian (794-1185): escola Tendai, escola Shingon, budisme de la Terra Pura.

Tema 6:

Període Kamakura (1185-1333): budisme  o Escola Veritable de la Terra Pura; Rinzai; Sōtō; Nichiren.shin

Tema 7:

Panoràmica de l'evolució del buddhisme fins al període Edo.

Tema 8:

Fonts i manifestacions del  fins al període Edo: Heian (794-1185), Kamakura (1185-1333) i Muromachibushidō
(1336-1573)

Metodologia

La metodologia de la docència contempla, d'una banda, lliçons presencials on es farà una exposició i
explicació general dels apartats del temari. D'altra banda, es facilitaran lectures per a la feina d'ampliació i

consolidació de coneixements dels alumnes. Una proporció de les lectures serà obligatòria, tant per a
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consolidació de coneixements dels alumnes. Una proporció de les lectures serà obligatòria, tant per a
aconseguir un bon aprofitament de les classes com per a superar amb èxit la prova final.

En algunes de les sessions es farà treball i comentari a classe a partir de documentació primària, la lectura de
la qual s'haurà de fer individualment.

Per a l'elaboració dels treballs escrits, l'alumnat investigarà fonts acadèmiques i especialitzades, que després
haurà de contrastar per, finalment, transmetre encertadament les seves pròpies conclusions.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe magistral 52,5 2,1 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Tipus: Supervisades

Debats a classe a partir de textos 5 0,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Tipus: Autònomes

Treball autònom 50,5 2,02 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 18

Avaluació

Part I. Corrents de pensament a la Xina

Prova d'avaluació escrita (20% de la nota final de l'assignatura).
Treball individual (30% de la nota final de l'assignatura).

Part II. Corrents de pensament al Japó

Prova d'avaluació escrita (20% de la nota final de l'assignatura).
Treball individual (30% de la nota final de l'assignatura).

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 espresentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses.
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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 final.

Una vegada superats l'assignatura o el mòdul, aquests no podran ser objecte d'una nova avaluació.

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

Primera prova d'avaluació: pensament a la
Xina

20% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14

Segona prova d'avaluació: pensament al
Japó

20% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14

Treball individual escrit (pensament
japonès)

30% 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18

Treball individual escrit (pensament xinès) 30% 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18

Bibliografia

Bibliografia (Xina):

Cheng, Anne (2006) . Barcelona: Edicions Bellaterra.Historia del pensamiento chino

Feng Youlan (1991) . Beijing: Foreign Languages Press.Selected philosophical writings

Graham, Angus Charles (2012) .El Dao en disputa. La argumentación filosófica en la China antigua
Traducción de Daniel Stern; revisión de Flora Botton. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Maspero, Henri (2000) . Valladolid: Editorial Trotta.El taoísmo y las religiones chinas

Xinzhong Yao (2001) . Madrid: Cambridge University Press.El confucianismo
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