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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Es recomana haver cursat prèviament "Història d'Àsia" i "Història premoderna de l'Àsia Oriental".

Objectius

Els objectius formatius d'aquesta assignatura són conèixer i analitzar la història d'Àsia Oriental (Xina, Japó,
Corea i Taiwan, principalment) des de l'inici de la història moderna al món asiàtic (mitjans del segle XIX), fins a
la història contemporània (actualitat). L'assignatura estudia les bases de la disciplina històrica, així com les
relacions i interaccions històrico-culturals entre aquests països, basant-se en el marc geogràfic i cronològic
d'aquesta regió de l'Àsia Oriental.

Competències

Estudis d'Àsia Oriental
Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Conèixer i comprendre la història premoderna, moderna i contemporània de l'Àsia oriental.
Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura 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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
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.

Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura

Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors
1



1.  
2.  

3.  
4.  

5.  
6.  
7.  

8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  

Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors
democràtics.
Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
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 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.
Reconèixer les bases de la història de l'Àsia Oriental, en general, i de la Xina, en particular, i interpretar
les relacions i interaccions historicoculturals entre Europa i lÀsia.
Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.

Resultats d'aprenentatge

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar
els coneixements de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
Conèixer i comprendre la història premoderna, moderna i contemporània de l'Àsia oriental.
Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia
oriental.
Descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de lÀsia 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.
Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de làmbit de coneixement propi.
Fer la recerca de documents en llengües pròpies de l'Àsia Oriental.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Identificar i descriure els processos i esdeveniments històrics premoderns, moderns i contemporanis.
Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir.
Reconèixer la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Utilitzar eines diferents per a finals específics en el camp de la història.
Vetllar per la qualitat del propi treball.
Vetllar per la qualitat del treball propi.

Continguts

I: Història Moderna a Àsia. Introducció

Tema 1. Xina: Dinastia Qing (1644-1842)

Tema 2. Japó: Govern Tokugawa (1534-1868)

Tema 3. Corea i Taiwan:

Corea: Dinastia Joseon (1394-1720)
Taiwan: Dinastia Ming i la governació de la dinastia Qing

II: Imperialisme occidental a Àsia i la seva influència en cada país

Tema 4. Xina segle XIX (1850-1900):

Les Guerres de l'Opi i les reformes de la monarquia manxú
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Les Guerres de l'Opi i les reformes de la monarquia manxú
Les rebel·lions camperoles (els Taiping, Nien i els Bòxers)

Tema 5. Japó segle XIX (1868-1910):

Meiji Ishi, la modernització del Japó i l'imperialisme japonès

Tema 6. Corea i Taiwan sota la governació de l'imperialisme japonès

III: Nacionalisme a l'Àsia Oriental (Gran Guerra) i la influència bolxevic

Tema 7. Xina segle XX:

Els Moviments d'Auto-Enfortiment i el col·lapse de la dinastia Qing.
La Revolució de 1911 i la República: caos i fracàs.
El Moviment de 1919 i l'Era dels Senyors de la Guerra (1920-1930).

IV: Entre Guerres

Tema 8. Xina segle XX:

Dues Xines: la Xina del Guomindang (GMD) i la Xina del Partit Comunista Xinès (PCX) fins a l'esclat de
la Guerra Sino-Japonesa a 1937.
La coalició de front comú contra el Japó de GMD i PCX.

Tema 9. Japó segle XX:

Japó entre 1920 i 1941: l'avanç sobre Manxúria, el desenvolupament del feixisme japonès i el pla
imperial japonès.

V: La Segona Guerra Mundial a Àsia (1937-1945)

Tema 10. La Segona Guerra Mundial a la Xina

Tema 11. La Segona Guerra Mundial al Japó, Corea i Taiwan

VII: Guerra Freda (1947-1991)

Tema 12. La Segona Guerra Civil xinesa (1946-1949)

Tema 13. La Guerra de Corea (1950-1953)

Tema 14. Xina al maoisme (1949-1976):

L'establiment de la República Popular de la Xina (1949-1952)
El primer Pla Quinquennal (1953-1957)
La Campanya de les Cent Flors (1956-1957)
El Gran Salt Endavant (1958-1965)
La Revolució Cultural (1965-1976)

Tema 15. Japó i Corea (1952-1989):

Desenvolupament econòmic i estabilitat política
Corea del Sud: la dictadura de Park Chung-hee (1962-1979)
Corea del Nord: Kim Il-sung (1948-1994)

Tema 16. Vietnam i Taiwan (1955-1988):

Guerra del Vietnam (1955-1975)
Taiwan: la dictadura de Chiang Kai-shek (1949-1975) i de Chiang Jingguo (1975-1988).

VIII: Des de la fi de la Guerra Freda a Àsia fins a l'actualitat (1991-avui)
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Tema 17. Xina en el postmaoisme :

Els límits del reformisme de Deng Xiaoping (1979-1997) i els successos de Tiananmen ( 1989 )
La Xina de Jiang Zeming (1993-2003)
Hu Jintao i l'enlairament de l'economia socialista de mercat (2003-2013)

Tema 18. Corea del Sud i Taiwan a partir de la dècada dels 90:

La crisi econòmica asiàtica (1997)
La lluites al carrer: el procés de democratització a Corea del Sud i Taiwan.

Tema 19. Japó a partir de la dècada dels 80:

La bombolla financera i immobiliària (1980-1990)
La llarga recuperació econòmica
El desastre del terratrèmol i lacrisi nuclear de Fukushima (2011)

Metodologia

- Classes teòriques.

- Debats i discussions.

- Lectura comprensiva de textos acadèmics.

- Aprenentatge d'estratègies de recerca d'informació.

- Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.

- Estudi personal.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes 50 2 1, 3, 4, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20

Tipus: Supervisades

Exercicis, treballs, tutories 25 1 3, 4, 6, 7, 10, 14, 20

Tipus: Autònomes

Estudi, lectura de textos 63 2,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20

Avaluació

L'avaluació és avaluació continuada. Els estudiants han de demostrar el seu progrés realitzant activitats i
exàmens. Els terminis d'aquestes activitats d'avaluació s'indiquen en el calendari el primer dia de classe.
Totes les activitats tenen un termini que cal complir estrictament, segons el calendari de l'assignatura.

- Exàmens: 30%

- Treball grupal: 40%

- Treball individual: 30%
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- Treball individual: 30%

Altres consideracions

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

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de
revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el docent i l'estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui
a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5
o més.

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es
podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el docent comunicarà per escrit el
procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o
no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de "no avaluable"

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un
màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

Irregularitats en les activitats d'avaluació

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació
d'aquesta activitat d'avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació,
la qualificació final de l'assignatura serà 0.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi,
còpia, suplantació d'identitat). 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. En el cas de còpia entre dos estudiants, si
no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: 
https://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

Exàmens 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20

Treball grupal 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Treball individual 30% 6 0,24 1, 3, 4, 6, 10, 14, 19, 20, 21

Bibliografia

GENERAL
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