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Objectius formatius de la titulació
El MÀSTER EN CREACIÓ LITERÀRIA preten posar en relació l’activitat creadora dels autors actuals amb
el més alt nivell acadèmic, tot contribuïnt a la formació d’escriptors, crítics, correctors, redactors
i collaboradors editorials. El propòsit essencial del curs és que els alumnes puguin desenvolupar
la capacitat d’escriptura de textos originals en català o castellà en algun dels gèneres principals
de la creació contemporània, a més d’assimilar coneixements sobre els problemes generals de la
literatura, aprendre a jutjar tant les obres pròpies com les alienes de diferents èpoques, i
apropar-se a les primeres etapes de l’experiència pràctica en l’àmbit professional.
_______________________________
El MÁSTER EN CREACIÓN LITERARIA pretende poner en relación la actividad creativa de los autores
actuales con el más alto nivel académico, contribuyendo a la formación de escritores, críticos,
correctores, redactores y colaboradores editoriales. El propósito esencial del curso es que los
alumnos puedan desarrollar su capacidad de escritura de textos originales en alguno de los
géneros principales de la creación contemporánea, además de asimilar conocimientos sobre los
problemas generales de la literatura, aprender a juzgar tanto las obras propias como las ajenas
de diferentes épocas, y acercarse a las primeras etapas de la experiencia práctica en el ámbito
profesional.
_______________________________

The MASTER IN CREATIVE AND LITERARY WRITING seeks to link creative activity of contemporary writers
with the highest academic level, contributing to the training of writers, critics, proofreaders,
editors and editorial staff. The essential purpose of the course is that students can develop their
ability to write original texts in any of the major genres of contemporary creation, in addition to
assimilate knowledge on the general problems of literature, learn to judge whether the works
themselves as outsiders from different eras, and approaching the early stages of practical
experience in the professional field.
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Modalitat de la titulació
Acadèmica X
Professional X
Recerca

Especialitats de la titulació
Especialitat 1:
Especialitat 2:

Nombre de crèdits de la titulació1: 60 ECTS
Oferta global de la titulació2: 85 ECTS

1

Si les especialitats tenen un nombre diferent de crèdits ECTS, cal especificar el nombre de
cadascuna (no entren al còmput dels crèdits ECTS de la titulació els mòduls d'anivellament)

2

El càlcul de l’oferta global de la titulació es comptabilitza d’acord amb el criteri següent:
- Els Màsters 60 crèdits no pot superar aquest nombre de crèdits incrementats en un 75%. Quan el
màster tingui especialitats, aquest percentatge serà aplicable per cada especialitat.
Exemples:
* Màster o especialitat de 60 ECTS: màxim 105 ECTS
* Màster o especialitat de 90 ECTS: màxim 158 ECTS
* Màster o especialitat de 120 ECTS: màxim 210 ECTS
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial
Departament d’ Humanitats

TÍTOL DE MÀSTER
Màster en Creació Literària

(Repetir les taules següent per a cada assignatura)
1. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DE MÀSTER
2. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES D’ESPECIALITAT (si s’escau)
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES
4. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES D’ANIVELLAMENT (si s’escau)
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ LITERÀRIA
1. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DE MÀSTER
Mòdul1
Tipus2 Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

La creació literària: història i fonaments
Visió panoràmica i crítica d’una sèrie d’obres representatives de l’excellència
literaria de la tradició occidental, que poden servir de model a la creació d’obres
literàries contemporànies.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de reflexió sobre el valor
estètic. Capacitat de comunicació pública del treball individual. Capacitat
d’improvització. Creativitat.
Conocimientos:
La creación literaria: historia y
fundamentos
1

A

1

1
5

Visión panorámica y crítica de una serie de obras representativas de la excelencia
literaria de la tradición occidental, que pueden servir de modelo a la creación de
obras literarias contemporáneas.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de reflexión sobre el
valor estético. Capacidad de comunicación pública del trabajo individual.
Capacidad de improvisación. Creatividad.
Concepts:

Creative and Literary Writing
Overview of a number of representative works of literary excellence of the
Western tradition, which can serve as a model for the creation of contemporary
literary works.
Capacities and skills:
Ability to articulate a complex speech. Ability to think about the aesthetic value.
Capacity of public communication of individual work. Ability to improvise.
Creativity.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ LITERÀRIA
1. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DE MÀSTER
Mòdul1
Tipus2 Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

L’escriptura literària en castellà
Descripció i anàlisi del llenguatge literari. Introducció a les tècniques de creació
literària en els gèneres principals (conte, novella i poesia). Problemes específics i
solucions pràctiques de l’escriptura literària en castellà.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de reflexió sobre el valor
estètic. Capacitat de comunicació pública del treball individual. Capacitat
d’improvització. Creativitat.
Conocimientos:
La escritura literaria en castellano
1

A

1

1
5

Descripción y anàlisis del lenguaje literario. Introducción a las técnicas de
creación literaria en los géneros principales (cuento, novela y poesía). Problemas
específicos y soluciones prácticas de la escritura literaria en castellano.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de reflexión sobre el
valor estético. Capacidad de comunicación pública del trabajo individual.
Capacidad de improvisación. Creatividad.
Concepts:

Creative Writing in Spanish
Description and analysis of literary language. An introduction to the techniques of
creative writing in the major genres (short story, novel and poetry). Specific
problems and practical solutions for writing literature in Spanish.
Capacities and skills:
Ability to articulate a complex speech. Ability to think about the aesthetic value.
Capacity of public communication of individual work. Ability to improvise.
Creativity.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ LITERÀRIA
1. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DE MÀSTER
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

L’escriptura literària en català
Descripció i anàlisi del llenguatge literari. Introducció a les tècniques de creació
literària en els gèneres principals (conte, novella i poesia). Problemes específics i
solucions pràctiques de l’escriptura literària en català.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de reflexió sobre el valor
estètic. Capacitat de comunicació pública del treball individual. Capacitat
d’improvització. Creativitat.
Conocimientos:
La escritura literaria en catalán
1

A

1

1
5

Descripción y anàlisis del lenguaje literario. Introducción a las técnicas de
creación literaria en los géneros principales (cuento, novela y poesía). Problemas
específicos y soluciones prácticas de la escritura literaria en catalán.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de reflexión sobre el
valor estético. Capacidad de comunicación pública del trabajo individual.
Capacidad de improvisación. Creatividad.
Concepts:

Creative Writing in Catalan
Description and analysis of literary language. An introduction to the techniques of
creative writing in the major genres (short story, novel and poetry). Specific
problems and practical solutions for literary writing in Catalan.
Capacities and skills:
Ability to articulate a complex speech. Ability to think about the aesthetic value.
Capacity of public communication of individual work. Ability to improvise.
Creativity.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ LITERÀRIA
1. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DE MÀSTER
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Conte
Història del conte i del relat breu. Descripció i anàlisi de les tècniques
específiques del gènere. Pràctiques d’escriptura de contes originals.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de reflexió sobre el valor
estètic. Capacitat de comunicació pública del treball individual. Capacitat
d’improvització. Creativitat.
Conocimientos:
Cuento
Historia del cuento y el relato breve. Descripción y análisis de las técnicas
específicas del género. Prácticas de escritura de cuentos originales.
2

A

1

2
5

Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de reflexión sobre el
valor estético. Capacidad de comunicación pública del trabajo individual.
Capacidad de improvisación. Creatividad.
Concepts:

Short story
History of short story. Description and analysis of the specific techniques of the
genre. Practice writing original tales and short stories.
Capacities and skills:
Ability to articulate a complex speech. Ability to think about the aesthetic value.
Capacity of public communication of individual work. Ability to improvise.
Creativity.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ LITERÀRIA
1. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DE MÀSTER
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Novella
Història i tècnica de la novella. Descripció i anàlisis de les tècniques específiques
del gènere: veu narrativa, estructura, personatges, situacions, temps de la
narració. Pràctiques d’escriptura de novelles originals.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de reflexió sobre el valor
estètic. Capacitat de comunicació pública del treball individual. Capacitat
d’improvització. Creativitat.
Conocimientos:
Novela
2

A

1

2
5

Historia y técnica de la novela. Descripción y anàlisis de las técnicas específicas
del género: voz narrativa, estructura, personajes, situaciones, tiempo de la
narración. Prácticas de escritura y proyecto de novelas originales.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de reflexión sobre el
valor estético. Capacidad de comunicación pública del trabajo individual.
Capacidad de improvisación. Creatividad.
Concepts:

Fiction
History and technique of the novel. Description and analysis of the specific
techniques of the genre: narrative voice, structure, characters, situations and
time of the story. Practice writing original novels.
Capacities and skills:
Ability to articulate a complex speech. Ability to think about the aesthetic value.
Capacity of public communication of individual work. Ability to improvise.
Creativity.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ LITERÀRIA
1. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DE MÀSTER
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Poesia
Història i tècnica de la poesia lírica. Descripció i anàlisi de les tècniques
específiques del gènere: mètrica i ritme; metàfora i llenguatge analògic; el
subjecte líric; temes i formes. Pràctiques d’escriptura de poemes originals.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de reflexió sobre el valor
estètic. Capacitat de comunicació pública del treball individual. Capacitat
d’improvització. Creativitat.
Conocimientos:
Poesía
2

A

1

2
5

Historia y técnica de la poesía lírica. Descripción y análisis de las técnicas
específicas del género: métrica y ritmo; metáfora y lenguaje figurado; el sujeto
lírico; temas y formas. Prácticas de escritura de poemas originales.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de reflexión sobre el
valor estético. Capacidad de comunicación pública del trabajo individual.
Capacidad de improvisación. Creatividad.
Concepts:

Poetry
History and technique of lyric poetry. Description and analysis of the specific
techniques of the genre: metrics and rhythm; figurative language and metaphor,
the lyrical subject; themes and forms. Practice writing original poems.
Capacities and skills:
Ability to articulate a complex speech. Ability to think about the aesthetic value.
Capacity of public communication of individual work. Ability to improvise.
Creativity.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ LITERÀRIA
1. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DE MÀSTER
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Pràcticum
Seminaris, tutories individualitzades, presentacions, conferències i pràctiques.
Redacció i presentació del PROJECTE DE FI DE MÀSTER (un text literari original i
inèdit d’algun dels gèneres principals de la creació contemporània i d’una
extensió aproximada d’entre 50 i 75 págines).
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de comunicació pública del
treball individual. Capacitat d’improvització. Creativitat.
Conocimientos:
Prácticum
__

AP

1

1,2,3
20

Seminarios, tutorías individualizadas, presentaciones, conferencias y prácticas.
Redacción y presentación del PROYECTO DE FIN DE MÁSTER (un texto literario
original e inédito de alguno de los géneros principales de la creación
contemporánea y de una extensión aproximada de entre 50 y 75 páginas).
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de comunicación pública
del trabajo individual. Capacidad de improvisación. Creatividad.
Concepts:

Practicum
Seminars, individualized tutorials, presentations, conferences and practices.
Writing and presentation of the PROJECT AT THE END OF THE MASTER (one
original and unpublished literary text of one of the main genres of contemporary
creativity).
Capacities and skills:
Ability to articulate a complex speech. Capacity of public communication of
individual work. Ability to improvise. Creativity.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Assaig i no ficció
Història i tècnica de l’assaig i d’altres gèneres de no ficció. Descripció i anàlisi de
les tècniques específiques del gènere: autobiografia i subjectivitat; prosa d’idees;
temes i formes. Pràctiques d’escriptura d’assajos originals.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de reflexió sobre el valor
estètic. Capacitat de comunicació pública del treball individual. Capacitat
d’improvització. Creativitat.
Conocimientos:
Ensayo y no ficción
3

A

1

1
5

Historia y técnica del ensayo y otros géneros de no ficción. Descripción y análisis
de las técnicas específicas del género: autobiografía y subjetividad; la prosa de
ideas; temas y formas. Prácticas de escritura de ensayos originales.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de reflexión sobre el
valor estético. Capacidad de comunicación pública del trabajo individual.
Capacidad de improvisación. Creatividad.
Concepts:

Essay and non fiction
The History of Essay and other genres of nonfiction. Description and analysis of
the specific techniques of the genre: autobiography and subjectivity; prose of
ideas, themes and forms. Practice writing original essays.
Capacities and skills:
Ability to articulate a complex speech. Ability to think about the aesthetic value.
Capacity of public communication of individual work. Ability to improvise.
Creativity.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

L’escriptura dramàtica
Història i tècnica del text teatral Descripció i anàlisi de les tècniques específiques
del gènere: escena i diàleg; personatges i situacions; varietat de registres
lingüístics. Pràctiques d’escriptura de textos dramàtics originals.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de reflexió sobre el valor
estètic. Capacitat de comunicació pública del treball individual. Capacitat
d’improvització. Creativitat.
Conocimientos:
La escritura dramática
3

A

1

2
5

Historia y técnica del texto teatral. Descripción y análisis de las técnicas
específicas del género: escena y diálogo; personajes y situaciones; variedad de
registros lingüísticos. Prácticas de escritura de textos dramáticos originales.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de reflexión sobre el
valor estético. Capacidad de comunicación pública del trabajo individual.
Capacidad de improvisación. Creatividad.
Concepts:

Playwriting
History and technique of theatrical text. Description and analysis of the specific
techniques of the genre: scene and dialogue, characters and situations; variety
of linguistic records. Practice writing theatrical texts.
Capacities and skills:
Ability to articulate a complex speech. Ability to think about the aesthetic value.
Capacity of public communication of individual work. Ability to improvise.
Creativity.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Noves formes i nous àmbits
Exploració de les possibilitats intergenèriques. Relacions i interferències entre els
grans gèneres per a la creació d’obres originals. Possibilitats dels nous medis:
l’hipertext i els blogs literaris. Pràctiques d’escriptura.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de reflexió sobre el valor
estètic. Capacitat de comunicació pública del treball individual. Capacitat
d’improvització. Creativitat.
Conocimientos:
Nuevas formas y nuevos ámbitos
3

A

1

2
5

Exploración de las posibilidades intergenéricas. Relaciones e interferencias entre
los grandes géneros para la creación de obras originales. Posibilidades de los
nuevos medios: el hipertexto y los blogs literarios. Prácticas de escritura.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de reflexión sobre el
valor estético. Capacidad de comunicación pública del trabajo individual.
Capacidad de improvisación. Creatividad.
Concepts:

New ways and new fields
Exploration of gender relations for the creation of hybrid works. Possibilities of
new media: hypertext and literary blogs. Practice writing.
Capacities and skills:
Ability to articulate a complex speech. Ability to think about the aesthetic value.
Capacity of public communication of individual work. Ability to improvise.
Creativity.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2

14

ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Els oficis del llibre
El treball editorial avui. El procés de publicació d’un llibre en l’edició professional:
preparació de l’original; correcció d’estil; disseny i maquetació; correcció de
proves.
Capacitats i destreses:
Creativitat, capacitat d’iniciativa, capacitat de comunicació, capacitat de formació
continuada.
Conocimientos:
Los oficios del libro

4

A

1

El trabajo editorial hoy. El proceso de publicación de un libro en la edición
profesional: preparación del original; corrección de estilo; diseño y maquetación;
corrección de pruebas.

1
5

Capacidades y destrezas:
Capacidad creativa. Capacidad de iniciativa. Capacidad de comunicación.
Capacidad de formación continuada.
Concepts:
Editorial work
The editorial work today. The process of publishing a book on professional
editing, preparation of the original, correction of style, design and layout,
proofreading.
Capacities and skills:
Creative capacity. Capacity for initiative. Capacity for communication. Capacity
for continuing education.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2

15

ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Iniciació a la crítica literària
Presentació de les aplicacions pràctiques i sortides professionals dels estudis
humanístics. Assignatura centrada en la crítica literària en la premsa.

30802*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Creativitat, capacitat d’iniciativa, capacitat de comunicació, capacitat de formació
continuada.
Conocimientos:

Iniciación a la crítica literaria
Presentación de las aplicaciones prácticas y salidas profesionales de los estudios
humanísticos. Asignatura centrada en la crítica literaria en la prensa.
4

A

1

2

Capacidades y destrezas:
5
Capacidad creativa. Capacidad de iniciativa. Capacidad de comunicación.
Capacidad de formación continuada.
Concepts:
Introduction to Literary Criticism
Introduction to practical applications and professional careers in the humanities.
Course focused on literary criticism in the press.

Capacities and skills:
Creative capacity. Capacity for initiative. Capacity for communication. Capacity
for continuing education.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Iniciació a la indústria editorial
Presentació de les aplicacions pràctiques i sortides professionals dels estudis
humanístics. Assignatura centrada en les diferents facetes de la producció del
llibre.

30805*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Creativitat, capacitat d’iniciativa, capacitat de comunicació, capacitat de formació
continuada.
Conocimientos:

Iniciación a la industria editorial

4

A

1

Presentación de las aplicaciones prácticas y salidas profesionales de los estudios
humanísticos. Asignatura centrada en las diferentes facetas de la producción del
libro.

2
5

Capacidades y destrezas:
Capacidad creativa. Capacidad de iniciativa. Capacidad de comunicación.
Capacidad de formación continuada.
Concepts:
Introduction to the Publishing Industry
Introduction to practical applications and professional careers in the humanities.
Course focused on the different aspects of book production.

Capacities and skills:
Creative capacity. Capacity for initiative. Capacity for communication. Capacity
for continuing education.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Iniciació a la traducció literària
Presentació de les aplicacions pràctiques i sortides professionals dels estudis
humanístics. Assignatura centrada en la traducció de textos literaris.

30807*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Creativitat, capacitat d’iniciativa, capacitat de comunicació, capacitat de formació
continuada.
Conocimientos:

Iniciación a la traducción literaria
Presentación de las aplicaciones prácticas y salidas profesionales de los estudios
humanísticos. Asignatura centrada en la traducción de textos literarios.
4

A

1

***

Capacidades y destrezas:
5
Capacidad creativa. Capacidad de iniciativa. Capacidad de comunicación.
Capacidad de formación continuada.
Concepts:
Introduction to Literary Translation
Introduction to practical applications and professional careers in the humanities.
Course focused on the translation of literary texts.
Capacities and skills:
Creative capacity. Capacity for initiative. Capacity for communication. Capacity
for continuing education.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Traducció i recepció
Temes relacionats amb el moviment de la literatura entre diferents idiomes i
diferents cultures. Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció
cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.

30785*

Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat del reconeixement de la diversitat i
multiculturalitat. Capacitat de l’ús bàsic de llengües estrangeres.

* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Conocimientos:
Traducción y recepción
5

A

1

__
5

Temas relacionados con el movimiento de la literatura entre diferentes idiomas y
diferentes culturas. Conocimientos disciplinarios. Conocimiento de la producción
cultural. Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo propios de la disciplina.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de reconocimiento de la diversidad y
multiculturalidad. Capacidad del uso básico de lenguas extranjeras.
Concepts:

Translation and Reception
Topics related to the movement of literature between different languages and
cultures. Disciplinary knowledge. Knowledge of cultural production. Knowledge of
the techniques and methods of work in the field.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for acknowledging diversity and
multiculturality. Capacity for basic use of foreign languages.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Literatura i memòria
Relació entesa com la memòria de la pròpia tradició literària o bé com a estudi de
les connexions entre literatura i memòria i literatura i història des de gèneres
diversos, com per exemple la autobiografia. Coneixement de tècniques i mètodes
de treball propis de la disciplina.

30755*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.
Conocimientos:

Literatura y memoria
5

A

1

__
5

Relación entendida como la memoria de la propia tradición literaria o bien como
estudio de las conexiones entre literatura y memoria y literatura e historia desde
géneros diversos, como por ejemplo la autobiografía. Conocimientos de técnicas
y métodos de trabajo propios de la disciplina.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de juicio literario.
Concepts:

Literature and Memory
This relation is understood as refering either to the memory of the literary
tradition itself or to the study of the connection between literature and memory
and literature and history through a variety of genres, such as autobiography.
Knowledge of the techniques and methods of work in the field.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for literary judgement.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Edició filològica
Problemes de crítica textual i estudi històric de la materialitat dels textos.
Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural. Coneixement
de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.

30786*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.
Conocimientos:

Edición filológica

5

A

1

Problemas de crítica textual y estudio histórico de la materialidad de los textos.
Conocimientos disciplinarios. Conocimiento de la producción cultural.
Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo propios de la disciplina.

__
5

Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de juicio literario.
Concepts:
Philological Edition
Problems of textual criticism and the historical study of the materiality of texts.
Disciplinary knowledge. Knowledge of cultural production. Knowledge of the
techniques and methods of work in the field.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for literary judgement.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2

21

ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

La circulació de la literatura
El viatge+ literari i el viatge de la literatura. Coneixements disciplinars.
Coneixement de la producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de
treball propis de la disciplina.

30787*

Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat del reconeixement de la diversitat i
multiculturalitat. Capacitat de judici literari.

* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Conocimientos:
La circulación de la literatura
5

A

1

__
5

El viaje literario y el viaje de la literatura. Conocimientos disciplinarios.
Conocimiento de la producción cultural. Conocimientos de técnicas y métodos de
trabajo propios de la disciplina.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad del reconocimiento de la diversidad y
multiculturalidad. Capacidad de juicio literario.
Concepts:

The Circulation of Literature
Travel in literature and travel of literature. Disciplinary knowledge. Knowledge of
cultural production. Knowledge of the techniques and methods of work in the
field.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for acknowledging diversity and
multiculturality. Capacity for literary judgement.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2

22

ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

El cànon literari
Fenòmens diacrònics i sincrònics que afecten la definició del valor, la selecció i
distinció entre textos i la construcció de les tradicions. Coneixements disciplinars.
Coneixement de la producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de
treball propis de la disciplina.

30788*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.
Conocimientos:

El canon literario
5

A

1

__
5

Fenómenos diacrónicos y sincrónicos que afectan la definición del valor, la
selección y distinción entre textos y la construcción de las tradiciones.
Conocimientos disciplinarios. Conocimiento de la producción cultural.
Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo propios de la disciplina.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de juicio literario.
Concepts:

The Literary Canon
Diachronic and synchronic phenomena which influence the definition of value,
selection and distinction between texts and the construction of tradicions.
Disciplinary knowledge. Knowledge of cultural production. Knowledge of the
techniques and methods of work in the field.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for literary judgement.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Elaboracions del Mite
Paper i transcendència del mite en la cultura, imitació, versions i circulació dels
diferents mites de l’antiguitat. Coneixements disciplinars. Coneixement de la
producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la
disciplina.

30789*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.
Conocimientos:

Elaboraciones del Mito
5

A

1

__
5

Papel y trascendencia del mito en la cultura, imitación, versiones y circulación de
los diferentes mitos de la antiguedad. Conocimientos disciplinarios. Conocimiento
de la producción cultural. Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo
propios de la disciplina.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de juicio literario.
Concepts:

Versions of Myth
Role and transcendence of myth in culture, imitation, versions, and circulation of
the different myths of antiquity. Disciplinary knowledge. Knowledge of cultural
production. Knowledge of the techniques and methods of work in the field.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for literary judgement.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2

24

ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Qüestions d’història de la literatura
Dóna cabuda a reflexions monogràfiques sobre aspectes fonamentals.
Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural. Coneixement
de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.

30790*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.
Conocimientos:

Cuestiones de historia de la literatura

5

A

1

Da cabida a reflexiones monográficas sobre aspectos fundamentales.
Conocimientos disciplinarios. Conocimiento de la producción cultural.
Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo propios de la disciplina.

__
5

Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de juicio literario.
Conocimientos:
Topics in Literary History
Da cabida a reflexiones monográficas sobre aspectos fundamentales.
Conocimientos disciplinarios. Conocimiento de la producción cultural.
Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo propios de la disciplina.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de juicio literario.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Política i literatura
Estudi de la relació entre aquests dos camps culturals. Coneixements disciplinars.
Coneixement de la producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de
treball propis de la disciplina. Coneixement bàsic de la realitat socio-política
contemporània.

30775*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat d’anàlisi de les relacions.
Conocimientos:

Política y literatura
5

A

1

__
5

Estudio de la relación entre estos dos campos culturales. Conocimientos
disciplinarios. Conocimiento de la producción cultural. Conocimientos de técnicas
y métodos de trabajo propios de la disciplina. Conocimiento básico de la realidad
socio-política contemporánea.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de análisis de las relaciones.
Concepts:

Politics and Literature
Study of the relation between these two cultural fields. Disciplinary knowledge.
Knowledge of cultural production. Knowledge of the techniques and methods of
work in the field. Basic knowledge of contemporary socio-political reality.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for analysis of relations.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Qüestions de retòrica
Conceptes fonamentals de la teoria de la literatura. Coneixements disciplinars.
Coneixement de la producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de
treball propis de la disciplina.

30791*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió teòrica.
Conocimientos:

Cuestiones de retórica

6

A

1

Conceptos fundamentales de la teoría de la literatura. Conocimientos
disciplinarios. Conocimiento de la producción cultural. Conocimientos de técnicas
y métodos de trabajo propios de la disciplina.

__
5

Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de reflexión teórica.
Concepts:
Topics in Rhetoric
Fundamental concepts of literary theory. Disciplinary knowledge. Knowledge of
cultural production. Knowledge of the techniques and methods of work in the
field.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis.Capacity for theoretical thinking.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2

27

ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Imatge i text
Relacions entre discurs visual i verbal i confluència en formes mixtes de
representació. Poètica de la visibilitat. Dóna cabuda a reflexions monogràfiques
sobre aspectes fonamentals. Coneixements disciplinars. Coneixement de
tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.

30792*

Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat d’anàlisi de les relacions.

* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Conocimientos:
Imagen y texto
6

A

1

__
5

Relaciones entre discurso visual y verbal y confluencia en formas mixtas de
representación. Poética de la visibilidad. Da cabida a reflexiones monográficas
sobre aspectos fundamentales. Conocimientos disciplinarios. Conocimientos de
técnicas y métodos de trabajo propios de la disciplina.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de análisis de las relaciones.
Concepts:

Image and Text
Relations between visual and verbal discourses and convergence of mixed forms
of representation. Poetics of visuality. Encompasses monographic study of
fundamental issues. Disciplinary knowledge. Knowledge of the techniques and
methods of work in the field.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for analysis of relations.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Lingüística i anàlisi del discurs
Introducció a les ciències del llenguatge. Dóna cabuda a reflexions
monogràfiques sobre aspectes fonamentals. Coneixements disciplinars.
Coneixement de la producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de
treball propis de la disciplina.

30793*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Conocimientos:

Lingüística y análisis del discurso
6

A

1

__
5

Introducción a las ciencias del lenguaje. Da cabida a reflexiones monográficas
sobre aspectos fundamentales. Conocimientos disciplinarios. Conocimiento de la
producción cultural. Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo propios de
la disciplina.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Concepts:

Linguistics and Discourse Analysis
Introduction to the sciences of language. Encompasses monographic study of
fundamental issues. Disciplinary knowledge. Knowledge of cultural production.
Knowledge of the techniques and methods of work in the field.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Sistema literari i sistema cultural
Presentació dels models teòrics que descriuen les interaccions sistèmiques entre
literatura i cultura i les seves manifestacions pràctiques. Coneixements
disciplinars. Coneixement de la producció cultural.

30794*

Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió teòrica i d’anàlisi de les
relacions.

* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Conocimientos:
Sistema literari i sistema cultural
6

A

1

__
5

Presentación de los modelos teóricos que describen las interacciones sistémicas
entre literatura y cultura y sus manifestaciones prácticas. Conocimientos
disciplinarios. Conocimiento de la producción cultural.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de reflexión teórica y de análisis de
las relaciones.
Concepts:

Literary System and Cultural System
Introduction to the theoretical models which describe systemic interactions
between literature and culture, and their concrete manifestations. Disciplinary
knowledge. Knowledge of cultural production.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for theoretical thinking and analysis
of relations.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

La subjectivitat en el discurs literari
Estudi dels discursos del jo dins de la tradició literària i de les seves
manifestacions performatives i testimonials. Dóna cabuda a reflexions
monogràfiques sobre aspectes fonamentals. Coneixements disciplinars.
Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.

30795*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.
Conocimientos:

La subjetividad en el discurso literario
6

A

1

__
5

Estudio de los discursos del yo dentro de la tradición literaria y de sus
manifestaciones performativas y testimoniales. Da cabida a reflexiones
monográficas sobre aspectos fundamentales. Conocimientos disciplinarios.
Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo propios de la disciplina.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de juicio literario.
Concepts:

Subjectivity in Literary Discourse
Study of discourses of the self within the literary tradition and their performative
and testimonial instances. Encompasses monographic study of fundamental
issues. Disciplinary knowledge. Knowledge of the techniques and methods of
work in the field.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for literary judgement.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Teories de la lectura
Problemes de fenomenologia aplicats als estudis literaris i temes d’estètica de la
recepció. Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural.
Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.

30756*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.
Conocimientos:

Teorías de la lectura

6

A

1

__
5

Problemas de fenomenología aplicados a los estudios literarios y temas de
estética de la recepción. Conocimientos disciplinarios. Conocimientos de la
producción cultural. Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo propios de
la disciplina.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de juicio literario.
Concepts:

Theories of Reading
Phenomenological problems applied to literary study and topics of aesthetics of
reception. Disciplinary knowledge. Knowledge of cultural production. Knowledge
of the techniques and methods of work in the field.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for literary judgement.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Poètica dels gèneres literaris
Problemes teòrics de definició dels gèneres literaris i estudi de gèneres concrets
narratius, poètics i teatrals. Coneixements disciplinars. Coneixement de la
producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la
disciplina.

30754*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.
Conocimientos:

Poética de los géneros literarios
6

A

1

__
5

Problemas teóricos de definición de los géneros literarios y estudio de géneros
concretos narrativos, poéticos y teatrales. Conocimientos disciplinarios.
Conocimientos de la producción cultural. Conocimientos de técnicas y métodos
de trabajo propios de la disciplina.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de juicio literario.
Concepts:

Poetics of Literary Genres
Theoretical problems of definition of literary genres and study of specific
narrative, poetic and dramatic genres. Disciplinary knowledge. Knowledge of
cultural production. Knowledge of the techniques and methods of work in the
field.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for literary judgement.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial: MÀSTER EN CREACIÓ
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació

LITERÀRIA
Crèdits
ECTS3

Coneixements, capacitats i destreses
Coneixements:

Literatura i arts visuals
Les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema i en general els
problemes plantejats per correspondències i intercanvis entre discursos verbals i
visuals. Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural.
Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.

30757*

Capacitats i destreses:
* Assignatura del Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat d’anàlisi de relacions.
Conocimientos:

Literatura y artes visuales
6

A

1

__
5

Las relaciones entre literatura, pintura, fotografía y cine y en general los
problemas planteados por correspondencias e intercambios entre discursos
verbales y visuales. Conocimientos disciplinarios. Conocimiento de la producción
cultural. Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo propios de la disciplina.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de análisis de relaciones.
Concepts:

Literature and the Visual Arts
Relations between literature, painting, photography and film, and in general the
issues posed by correspondences and exchanges between verbal and visual
discourses. Disciplinary knowledge. Knowledge of cultural production. Knowledge
of the techniques and methods of work in the field.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for the analysis of relations.

1

Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d’especialitat, optatives i mòduls d’anivellament)
Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d’una Activitat Formativa dins de mòdul (AF)
3
El nombre total de crèdits ECTS per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8 ECTS. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i 20 ECTS.
2
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ANNEX 2: ESTRUCTURA GENERAL I ORGANITZACIÓ DEL TÍTOL DE MÀSTER
TEMPS COMPLET
Modalitat Acadèmica
Distribució dels crèdits1
CURS/ANY
ASSIGNATURES/
ACTIVITATS
FORMATIVES
OBLIGATÒRIES
MÀSTER
1r
TOTAL

40
40

ASSIGNATURES/
ACTIVITATS
FORMATIVES
OBLIGATÒRIES
D'ESPECIALITAT
(si en té)
0
0

MATÈRIES
OPTATIVES

ASSIGNATURES/
ACTIVITATS
FORMATIVES
OBLIGATÒRIES
D'ESPECIALITAT
(si en té)
0
0

MATÈRIES
OPTATIVES

ASSIGNATURES/
ACTIVITATS
FORMATIVES
OBLIGATÒRIES
D'ESPECIALITAT
(si en té)
0
0
0

MATÈRIES
OPTATIVES

ASSIGNATURES/
ACTIVITATS
FORMATIVES
OBLIGATÒRIES
D'ESPECIALITAT
(si en té)
0
0
0

MATÈRIES
OPTATIVES

20
20

TOTALS

60
60

MATÈRIES
DANIVELLAMENT (si
s'escau)

0
0

Modalitat Professional
Distribució dels crèdits
CURS/ANY
ASSIGNATURES/
ACTIVITATS
FORMATIVES
OBLIGATÒRIES
MÀSTER
1r
TOTAL

40
40

20
20

TOTALS

60
60

MATÈRIES
DANIVELLAMENT (si
s'escau)

0
0

TEMPS PARCIAL
Modalitat Acadèmica
Distribució dels crèdits
CURS/ANY
ASSIGNATURES/
ACTIVITATS
FORMATIVES
OBLIGATÒRIES
MÀSTER
1r
2n
TOTAL

20
20
0

10
10
0

TOTALS

30
30
60

MATÈRIES
DANIVELLAMENT (si
s'escau)

0
0
0

Modalitat Professional
Distribució dels crèdits
CURS/ANY
ASSIGNATURES/
ACTIVITATS
FORMATIVES
OBLIGATÒRIES
MÀSTER
1r
2n
TOTAL

20
20
0

10
10
0

TOTALS

30
30
60

MATÈRIES
DANIVELLAMENT (si
s'escau)

0
0
0

1

Si el màster és a temps parcial, es pot emplenar fins a quart any (Els dos primers corresponen a curs 1, i els dos
últims a curs 2)
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Organització d'assignatures en Mòduls (nombre crèdits per mòdul: 10, 15 ó 20 ECTS)
MÒDULS OBLIGATORIS DE MÀSTER 2

1

MÒDUL 1: FONAMENTS: 10 crèdits
L’alumne ha de cursar obligatòriament l’assignatura “La creació literària: història i fonaments” i escollir una
de les altres dues, “L’escriptura literària en castellà” o “L’escriptura literària en català”.
MÒDUL 2: ESCRIPTURA: 10 crèdits
L’alumne ha de cursar obligatòriament l’assignatura “Novella” i escollir una de les altres dues, “Conte” o
“Poesia”.
MÒDULS OBLIGATORIS D'ESPECIALITAT3 (Si en té, indiqueu mínim 2 espec.)
MÒDULS OPTATIUS
MÒDUL 3: ALTRES GÈNERES: 10 crèdits
MÒDUL 4: INICIACIÓ PROFESSIONAL: 10 crèdits
MÒDUL 5: TEMES DE TEORIA LITERÀRIA: 10 crèdits
MÒDUL 6: TEMES D’HISTÒRIA LITERÀRIA: 10 crèdits
MÒDULS D'ANIVELLAMENT (si s'escau)

Relació d’activitats formatives fora de mòdul (indiqueu de 3 a 20 crèdits ECTS)
NOM
Núm. Crèdits
CURS
ECTS
PRÀCTICUM
20
1

TRIMESTRE
1-2-3

RECORREGUT FORMATIU : MÒDULS DE MODALITAT (si el màster en té més d’una
modalitat definida)
Segons la modalitat del màster, aquest ha d'incloure necessàriament:
MODALITAT D’ESPECIALITZACIÓ ACADÈMICA
Mòdul 1 + Mòdul 2 + 20 crèdits d’assignatures dels mòduls 3, 4, 5 i 6 + Pràcticum
MODALITAT D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL
Mòdul 1 + Mòdul 2 + 20 crèdits d’assignatures dels mòduls 3 i 4 + Pràcticum
* Màster iniciació recerca: Mòduls metodològics més treball recerca com a mínim de 20 ECTS
* Màster especialització professional: Pràctiques, mínim de 20 ECTS
* Màster especialització acadèmica: Opcionalment treball final de recerca o pràctiques, mínim de 10 ECTS

Distribució de les matèries per cursos i trimestres (separar per anys si el màster és a temps
parcial)

1

Si algun mòdul conté 12 crèdits, cal adjuntar un full justificatiu que motivi aquest nombre
Cal completar un mínim d’1/3 de crèdits ECTS del màster amb els Mòduls Obligatoris de Màster, i/o els Mòduls
Obligatoris d’Especialitat.
3
Cal completar un mínim d’1/3 de crèdits ECTS del màster amb els Mòduls Obligatoris de Màster, i/o els Mòduls
Obligatoris d’Especialitat.
2
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A TEMPS COMPLET
PRIMER CURS
Assignatura o activitat formativa
La creació literària: història i fonaments
L’escriptura literària en castellà
L’escriptura literària en català
Conte
Novella
Poesia
Assaig i no ficció
Literatura dramàtica
Noves formes i nous àmbits
Els oficis del llibre
Iniciació a la crítica literària*
Iniciació a la indústria editorial*
Iniciació a la traducció literària*
Traducció i recepció*
Literatura i memòria*
Edició filològica*
La circulació de la literatura*
El cànon literari*
Elaboracions del Mite*
Qüestions d’història de la literatura*
Política i literatura*
Qüestions de retòrica*
Imatge i text*
Lingüística i anàlisi del discurs*
Sistema literari i sistema cultural*
La subjectivitat en el discurs literari*
Teories de la lectura*
Poètica dels gèneres literaris*
Literatura i arts visuals*
Pràcticum

Crèdits ECTS
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20

Trimestre
1
1
1
2
2
2
1
2
3
1
2
2
3
1, 2, 3

*Assignatures optatives del Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament.
Distribució de les matèries per cursos i trimestres (separar per anys si el màster és a temps
parcial)
A TEMPS PARCIAL
PRIMER CURS
Assignatura o activitat formativa
La creació literària: història i fonaments
L’escriptura literària en castellà
L’escriptura literària en català
Conte
Novella
Poesia
Els oficis del llibre
Iniciació a la crítica literària*
Iniciació a la indústria editorial*
Iniciació a la traducció literària*
Traducció i recepció*
Literatura i memòria*
Edició filològica*
La circulació de la literatura*
El cànon literari*

Crèdits ECTS

Trimestre

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
2
2
2
1
2
3
3
-
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Elaboracions del Mite*
Qüestions d’història de la literatura*
Política i literatura*

5
5
5

-

SEGON CURS
Assignatura o activitat formativa

Crèdits ECTS

Trimestre

Assaig i no ficció
L’escriptura dramàtica
Noves formes i nous àmbits
Qüestions de retòrica*
Imatge i text*
Lingüística i anàlisi del discurs*
Sistema literari i sistema cultural*
La subjectivitat en el discurs literari*
Teories de la lectura*
Poètica dels gèneres literaris*
Literatura i arts visuals*
Pràcticum

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20

1
2
2
1,2,3

*Assignatures optatives del Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament.
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