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Prerequisits

No n'hi ha, tanmateix:

La majoria de les assignatures s'imparteixen en anglès. Es considera indispensable que els estudiants
comptin amb un nivell d'anglès corresponent al B2 del marc de referència europeu, malgrat que per
l'accés dels estudiants al grau no es preveu una prova específica de nivell de competència lingüística
en anglès.

Objectius

Els objectius formatius d'aquesta assignatura són conèixer i analitzar la història d'Àsia Oriental (Xina, Japó,
Corea i Taiwan, principalment) des de1945 fins a l'actualitat. L'assignatura analitza 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 de la regió Àsia Oriental.

Aquesta assignatura consisteix principalment en la lectura i comprensió de textos històrics, aprenentatge a
compilar informació històrica, realització de ressenyes i redacció de treballs analítics i estudi individual. Tots
els terminis de les activitats s'indiquen a la programació de l'assignatura i s'han de complir estrictament.

En aquesta assignatura s'utilitzarà un llenguatge igualitari i no excloent que permeti visibilitzar les dones,
trencant amb estereotips i prejudicis sexistes. Per tot això, es donarà importància a modificar l'enfocament
androcèntric generalitzat.

Competències

Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.

Diferenciar i analitzar el tipus de relacions que s'han establert en el segle passat entre els diversos
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Diferenciar i analitzar el tipus de relacions que s'han establert en el segle passat entre els diversos
agents socials, polítics i econòmics tant en marcs nacionals com regionals i internacionals.
Dilucidar el paper que desenvolupen en el present les diverses memòries socials referents als passats
conflictius, diferenciant els conceptes d'història i memòria.
Discriminar els sistemes governamentals de presa de decisions en diferents contextos socials i polítics,
des de mitjans del segle XX fins als nostres dies, tant pel que fa a marcs estatals com subestatals o
supraestatals.
Explicar i sintetitzar coneixements adquirits en un nivell avançat de llengua anglesa.
Gestionar i aplicar dades a la resolució de problemes.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan
especialitzat com no especialitzat
Reconèixer i contextualitzar textos referents a la història contemporània recent.
Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous
projectes.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar les diferents perspectives historiogràfiques en els diferents períodes de la història.
Aplicar les habilitats necessàries per valorar i divulgar el coneixement històric.
Avaluar i resoldre críticament els problemes historiogràfics propis dels estudis de la guerra.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Comparar críticament entre si les evolucions de les grans àrees regionals que s'aborden en la matèria.
Comparar succintament casos nacionals i/o regionals diferents dins d'un mateix marc internacional.
Comprendre les especificitats regionals dins dels estats.
Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la
terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
Conèixer diversos casos de memòries en conflicte entre les poblacions de diferents estats.
Conèixer diversos casos de memòries en conflicte entre sectors diferents de població dins d'un mateix
estat.
Demostrar capacitat d'adaptació en entorns canviants.
Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi històrica.
Discernir la relació entre teoria i pràctica historiogràfica.
Dominar la bibliografia bàsica sobre l'evolució històrica dels sistemes governamentals dels països de
referència de la matèria.
Establir comparacions entre evolucions de sistemes governamentals dins d'una àrea regional
supraestatal.
Establir comparacions entre nivells d'autonomia regional dins d'un estat.
Expressar, per escrit o oralment, una opinió fonamentada sobre el caràcter, la perspectiva i el rigor de
textos referents al contingut de la matèria.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el
medi ambient i en la societat.
Organitzar la feina adequadament, tant pel que fa a la gestió del temps com a l'ordenació i la
planificació.
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l?'equip,
hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Treballar en equip respectant tots els punts de vista. Utilitzar correctament el lèxic específic de la
història.
Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts
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Continguts

Introducció: seqüeles de la guerra xinès-japonesa a l'est d'Àsia

Tema 1: El naixement de noves nacions a l'est d'Àsia. La Guerra Civil Xina i Nova República Popular. Divisió
Nacional i Guerra de Corea (1945-1953). Japó sota ocupació. Guerra Freda (1947-1991)

Tema 2: Xina sota Mao (1949-1976): Instal·lació 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 3: Japó i Corea (1952-1989): Desenvolupament econòmic i estabilitat política. Corea de Sud: la
dictadura de Park Chung-hee (1962-1979). Corea del Nord: Kim Il-sung (1948-1994).

Tema 4: Vietnam i Taiwan (1955-1988): Guerra del Vietnam (1955-1975). Taiwan: la dictadura de Chiang
Kai-shek (1949-1975) i Chiang Jingguo (1975-1988). Des del final de la Guerra Freda a Àsia fins avui
(1991-present)

Tema 5: El posmaoísmo de la Xina: Els límits del reformisme de Deng Xiaoping (1979-1997) i els
esdeveniments de Tiananmen (1989). La Xina sota Jiang Zeming (1993-2003). Hu Jintao i el llançament de
l'economia de mercat socialista (2003-2013).

Tema 6: Corea de Sud i Taiwan dels 90: La crisi econòmica asiàtica (1997). Les lluites al carrer: els processos
de democratització a Corea de Sud i Taiwan.

Tema 7: Japó dels 80: La bombolla financera i immobiliària (1980-1990). La llarga recuperació econòmica.
Després del desastre del terratrèmol i la crisi nuclear de Fukushima (2011). El renaixement japonès i
l'expectativa dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020.

Tema 8: El nou somni xinès: Xina sota Xi Jinping (2013-ara). La fàbrica mundial i el seu creixement econòmic
Xinjiang, Hong Kong i la reclamació irredentista de la Xina a Taiwan.

Tema 9: La vida de les dones d'Àsia oriental a través de la història: El paper canviant de les dones d'Àsia
oriental després de la Segona Guerra Mundial i la tradició del confucianista: Democràcia i condició de la dona

Conclusió: Covid-19 a l'Àsia Oriental

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.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Classes teòriques 45 1,8 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22

Lectura comprensiva de textos acadèmics 5 0,2 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17

Tipus: Supervisades

Realització de ressenyes, treballs i comentaris
analitics

30 1,2 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26

Tipus: Autònomes

Estudi individual 38 1,52 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21

Avaluació

L'avaluació serà continuada. Els estudiants hauran 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 escrits

: 30%

- Treball grupal: 40%

- 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
a 4,9.

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.

En cas de recuperació, será una prova de síntesi. La nota màxima que pot obtenir l'estudiant és un 5.

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 tercera part de la qualificació total de l'assignatura.

Irregularitats en les activitats d'avaluació
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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 escrits 30% 2 0,08 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24

Treball grupal 40% 15 0,6 1, 2, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26

Treball individual 30% 15 0,6 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 24
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