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 Perfil de l'alumnat

El Departament d'Estudis Hispànics
i de l'Amèrica Llatina

Llengua
Literatura
Història

Àrees principals

Lingüística
Relacions internacionals
Política

Àrees secundàriesAbast territorial

Amèrica Llatina
Península Ibèrica



Cursos de llengua (<5 alumnes)
Català per a principiants: anual (A1-A2)
Català avançat: anual (B1-B2)

Cursos de cultura (10-20 alumnes)
Història catalana contemporània
Introducció a la història i cultura catalanes

Oferta docent dels estudis de català

Llibertat de
càtedra!



Catalunya a la premsa local

https://blogs.timesofisrael.com/spain-wants-to-recognize-palestine-lets-recognize-catalonia/


Projecció del documental 1-O

https://xarxa.llull.cat/blog/que-esta-passant-a-catalunya/


Política catalana actual

Quins són els continguts de l'assignatura?
Quins materials s'han utilitzat?
Com s'han utilitzat aquests materials?
Com s'ha avaluat l'assignatura?
Quin ha estat el rol del docent?
Quin ha estat valor afegit de l'assignatura
per a l'alumnat?

13 sessions
1'5 hores
En línia 
En anglès



Narratives polítiques Perfils socials

Continguts

Orígens
El segle XX
L'independentisme

Context històric

El mapa polític
Partits polítics
Argumentaris
Activisme

La identitat
La llengua
Els mitjans de comunicació
Onades migratòries



Metodologia

Debat d'articles acadèmics

Anàlisi d'articles d'opinió

Ressenyes de documentals



2.2 El segle XX



5. Tancament



Metodologia

Debat articles acadèmics

Anàlisi d'articles d'opinió

PresentacionsRessenyes de documentals



4.2 La llengua



5. Tancament



Metodologia

Debat articles acadèmics

Anàlisi d'articles d'opinió

PresentacionsRessenyes de documentals



2.3 L'independentisme



3.4 Activisme



Metodologia

Entrevistes amb activistes

The most interesting part was the interview with the exiled activists

 I would like to do more interviews with other parties in the conflict



10 comentaris al
fòrum  sobre les
lectures (50%)

El sistema d'avaluació

5 ressenyes sobre
documentals (50%)

Un treball final sobre
un tema a escollir
(50%)

Opcions



 Distanciament Representivitat

El rol del docent

Ús de la tercera persona
Control del llenguatge no
verbal

En el temari
En els convidats
En els articles d'opinió

Imparcialitat

Internacionalitat

En els documentals
En els articles acadèmics



Conclusions

L'actualitat és
atractiva

1

Triar l'avaluació
és estimulant

2

La imparcialitat
no és una utopia

3



It was extremely interesting.. we do not have enough classes about spain, and talking
about its contemporary problems rather than history made it more interesting

It was interesting to understand the civil background and what the people of catalonia
were feeling in comparison with the politicians of catalonia... they were all fighting
different fights but they managed to get under the same umbrella at one point.

L'actualitat és atractiva

I think it was very interesting to learn about both history, Culture and current politics



Triar l'avaluació és estimulant

I loved it and I wish more courses would have a similar assessement method

it was a lot of work during the semester, but now i do not have to do a final
assessment, so it's fair

 It's perfect that each student can choose what is better to do



I was trying to find out what's the lecturer's position, but I cannot tell for sure even
now, I only may have assumptions. this was great, you did not incline to one part

He was not biased nor incomplete. to prove that, i still dont know if he is pro
independence or not lol.

La imparcialitat no és una utopia



01 +100 Articles acadèmics

02 +50 Articles d'opinió

03 +30 Documentals

04 +20 Vídeos

05 +20 Documents

Compartir
és estimar!

https://drive.google.com/drive/folders/181DsG8M2wdlRWByb-Ijwgtq_uvET4GCh?usp=sharing

