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Objectius formatius de la titulació
Aquest màster té una orientació multidisciplinar que subratlla les relacions entre les arts i entre
els diversos discursos culturals, tant des d’una perspectiva contemporània com històrica. Permet
combinar un camp principal d’estudi i un camp secundari, entre les tres línies principals de
literatura, art i pensament, per tal d’aprofundir en el coneixement d’una especialitat i a la
vegada desenvolupar una visió transversal. El programa aporta instruments de reflexió, anàlisi i
interpretació propis de la formació avançada en les disciplines humanístiques, enfocats cap a la
comprensió de la complexitat dels fenòmens culturals del nostre temps. Dona opció de
seleccionar entre una via d’iniciació a la recerca que condueix cap al doctorat i un ventall ampli
de coneixements teòrics i pràctics que, a més de complementar la preparació acadèmica,
suggereixen possibles aplicacions en el món de la gestió i producció cultural.
_______________________________
Este máster tiene una orientación multidisciplinar que subraya las relaciones entre las artes y
entre los diversos discursos culturales, tanto desde una perspectiva contemporánea como
histórica. Permite combinar un campo principal de estudio y un campo secundario, entre las tres
líneas principales de literatura, arte y pensamiento, para profundizar en el conocimiento de una
especialidad y a la vez desarrollar una visión transversal. El programa aporta instrumentos de
reflexión, análisis e interpretación propios de la formación avanzada en las disciplinas
humanísticas, enfocados hacia la comprensión de la complejidad de los fenómenos culturales de
nuestro tiempo. Da opción a seleccionar entre una vía de iniciación a la investigación que
conduce hacia el doctorado y un abanico amplio de conocimientos teóricos y prácticos que,
además de complementar la preparación académica, sugieren posibles aplicaciones en el mundo
de la gestión y producción cultural.
_______________________________
This master program has a multidisciplinary orientation which underscores the relations between

1

the arts and between different cultural discourses, both from a contemporary and a historical
perspective. It allows for a combination between a primary field of study and a secondary one,
chosen among the three main specialties of literature, art and thought, so as to expand the
knowledge of a specialty while developing a cross-disciplinary view. The program provides
conceptual instruments of analysis and interpretation pertinent to an advanced training in the
humanistic disciplines, focused on the understanding of the complexity of contemporary cultural
phenomena. There is the option to select a path of initiation to research which leads toward the
doctoral program, and a wide range of theoretical and practical topics which, in addition to
complementing academic training at the postgraduate level, suggests possible applications in the
professional world of cultural management and production.
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Modalitat de la titulació
(marqueu amb X, mínim 1 opció)
Acadèmica X
Professional __
Recerca X

Especialitats de la titulació
(mínim 2, si en té)
Especialitat 1: Literatura
Literatura
Literature
Especialitat 2: Art
Arte
Art
Especialitat 3: Pensament
Pensamiento
Thought

Nombre de crèdits de la titulació1: 60 ECTS
Oferta global de la titulació2: 300 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 i Institut Universitari de Cultura
TÍTOL DE MÀSTER
Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament

(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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
1. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DE MÀSTER
Mòdul1
Tipus2 Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Treball de recerca per a la modalitat
d’Iniciació a la Recerca
Coneixement disciplinars. Depenent del camp de recerca s’aprofundirà en l’estudi
especialitzat d’un tema que haurà de servir com a preparació i entrenament per a
30747
la recerca doctoral.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de treball individual. Capacitat en la cerca
de documentació. Rigor en la presentació material del treball escrit.

__

AF

1

3r

Trabajo de Investigación para la modalidad
de Iniciación a la Investigación

20

Conocimientos:
Conocimientos disciplinarios. Dependiendo del campo de investigación se
profundizará en el estudio especializado de un tema que tendrá que servir como
preparación y entrenamiento para la investigación doctoral.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de trabajo individual. Capacidad en la
búsqueda de documentación. Rigor en la presentación material del trabajo
escrito.

Research Paper for the Initiation to
Research Option

Concepts:
Disciplinary knowledge. Depending on the field of research, a topic will be chosen
to study in depth, which will serve as preparation and training for doctoral
research.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for individual work. Capacity for
searching documentation. Rigour in the presentation of written work.

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

5

ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
1. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DE MÀSTER
Mòdul1
Tipus2 Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Treball de recerca per a la modalitat
acadèmica
Es desenvoluparà un tema enfocat en les relacions entre els diferents camps
d’estudi i que es derivi d’alguns dels aspectes plantejats en les assignatures
cursades.
30748
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de treball individual. Capacitat en la cerca
de documentació. Rigor en la presentació material del treball escrit.

__

AF

1

3r

Trabajo de Investigación para la modalidad
académica

10

Conocimientos:
Se desarrollará un tema enfocado en las relaciones entre los diferentes campos
de estudio y que se derive de algunos de los aspectos planteados en las
asignaturas cursadas.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capadidad de análisis y síntesis. Capacidad de trabajo individual. Capacidad en la
búsqueda de documentación. Rigor en la presentación material del trabajo
escrito.

Research Paper for the Academic Option

Concepts:
Development of a topic focusing on the relations between the different fields of
study and derived from issues presented in the courses taken.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for individual work. Capacity for
searching documentation. Rigour in the presentation of written work.

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

6

ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
2. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES D’ESPECIALITAT Literatura
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Introducció a la Literatura Comparada
(especialitat Literatura)
Presenta una visió crítica de les orientacions principals de la disciplina i la seva
història amb exemples pràctics. Coneixements disciplinars. Coneixement de la
30749
producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la
disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.

1

A

1

2n

Introducción a la Literatura Comparada
(especialidad Literatura)

5

Conocimientos:
Presenta una visión crítica de las orientaciones principales de la disciplina y su
historia con ejemplos prácticos. 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.

Introduction to Comparative Literature
(especialitat Literatura)

Concepts:
Presents a critical view of the main tendencies in the discipline and its history,
with specific examples. 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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
2. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES D’ESPECIALITAT Art
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Teoria de les Arts
(especialitat Art)
L’assignatura introductòria als estudis d’art es centra en els aspectes teòrics.
Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural. Coneixement
30750
de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió sobre el valor estètic.

2

A

1

2n

Teoría de las Artes
(especialidad Arte)

5

Conocimientos:
La asignatura introductoria a los estudios de arte, se centra en los aspectos
teóricos. Conocimientos disciplinarios. Conocimiento de la producción cultural.
Conocimiento 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 reflexión sobre el valor estético.

Theory of the Arts
(especialitat Art)

Concepts:
Introduction to art studies, focused on theoretical aspects. 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 aprehending aesthetic value.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
2. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES D’ESPECIALITAT Pensament
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Introducció al Pensament Contemporani
(especialitat Pensament)
Reflexió sobre les preguntes i corrents més importants en el moment actual de la
filosofia. Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural.
30751
Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de raonament crític i inductiu.
Conocimientos:
Reflexión sobre las preguntas y corrientes más importantes en el momento
actual de la filosofía. Conocimientos disciplinarios. Conocimientos de la
producción cultural. Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo propios de
la disciplina.

Introducción al Pensamiento
Contemporáneo
(especialidad Pensamiento)
3

A

1

2n

5

Introduction to Contemporary Thought
(especialitat Pensament)

Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonamiento crítico e inductivo.
Concepts:
Addresses the main questions and tendencies in philosophy nowadays.
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 critical and inductive reasoning.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
2. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES D’ESPECIALITAT
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Iniciació a la Recerca Doctoral
(obligatori per a la modalitat d’Iniciació a la
Introducció als mètodes avançats de cerca documental i de fons de recerca i a
Recerca)
les formulacions i resolucions de preguntes i problemes propis de les disciplines
en qüestió.
30752
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de treball individual i en equip. Capacitat
en la cerca de documentació.

4

A

1

1r

Iniciación a la Investigación Doctoral
(obligatorio para la modalidad de iniciación
a la Investigación)

Initiation to Doctoral Research
(obligatori per a la modalitat d’Iniciació a la
Recerca)

5

Conocimientos:
Introducción a los métodos avanzados de búsqueda documental y de fondos de
investigación y a las formulaciones y resoluciones de preguntas y problemas
propios de las disciplinas en cuestión
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de trabajo individual y en equipo.
Capacidad de búsqueda de documentación.
Concepts:
Introduction to advanced methods of research of documentary sources and
databases, and to the formulations and solving of questions and problems
specific to the field of specialty.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for individual and team work.
Capacity for the search of documentation.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
La Construcció de les Tradicions Literàries
Temes diversos relacionats amb conceptes bàsics de la història literària i a
categories com les d’imitació, recepció i gènere, i qüestions de relacions entre
30753
escriptura i oralitat. Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció
cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.

La Construcción de las Tradiciones
Literarias
1

A

1

__

5

Conocimientos:
Temas diversos relacionados con conceptos básicos de la historia literaria y a
categorías como las de imitación, recepción y género, y cuestiones de relaciones
entre escritura y oralidad. 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.

The Construction of Literary Traditions

Concepts:
Various topics related to basic concepts of literary history and categories such as
imitation, recepcion and genre, and issues about the relation between orality and
writing. 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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
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
30754
producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la
disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.

Poética de los Géneros Literarios
1, 8

A

1

__

5

Conocimientos:
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.

Poetics of Literary Genres

Concepts:
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Literatura i Memòria
Relació entesa com la memòria de la pròpia tradició literària o bé com a estudi de
30755
les connexions entre literatura i memòria i literatura i història des de gèneres
diversos, com per exemple la autobiografia. Coneixements disciplinars.
Coneixement de la producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de
treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.

1, 7

A

1

__

Literatura y Memoria

5

Conocimientos:
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
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.

Literature and Memory

Concepts:
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.
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Teories de la Lectura
Problemes de fenomenologia aplicats als estudis literaris i temes d’estètica de la
30756
recepció. Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural.
Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.
Teorías de la Lectura
1, 8

A

1

__

5

Conocimientos:
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.

Theories of Reading

Concepts:
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Literatura i Arts Visuals
Les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema i en general els
30757
problemes plantejats per correspondències i intercanvis entre discursos verbals i
visuals en la cultura actual. Coneixements disciplinars. Coneixement de la
producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la
disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat d’anàlisi de relacions.

1, 8

A

1

__

Literatura y Artes Visuales

5

Conocimientos:
Las relaciones entre literatura, pintura, fotografía y cine y en general los
problemas planteados por correspondencias e intercambios entre discursos
verbales y visuales en la cultura actual. 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.

Literature and the Visual Arts

Concepts:
Relations between literature, painting, photography and film, and in general the
issues posed by correspondences and exchanges between verbal and visual
discourses in contemporary culture. 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 1. - Contingut del títol de màster oficial Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Art Occidental i No Occidental
Intercanvis, relacions i influències entre les diverses tradicions artístiques.
30758
Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural. Coneixement
de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
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.

Arte Occidental y No Occidental
2

A

1

__

5

Conocimientos:
Intercambios, relaciones y influencias entre las diversas tradiciones artísticas.
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 las relaciones.

Western and Non-Western Art

Concepts:
Exchanges, relations and influences between the different artistic traditions.
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 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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Tendències de l’Art Contemporani
Seguiment dels desenvolupaments més recents. Coneixements disciplinars.
30759
Coneixement de la producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de
treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió sobre el valor estètic.

Tendencias del Arte Contemporáneo
2

A

1

__

5

Conocimientos:
Seguimiento de los desarrollos más recientes. 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 reflexión sobre el valor estético.

Tendencies in Contemporary Art

Concepts:
Tracing of recent developments. 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 to aprehend aesthetic value.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
La Literatura de l’Art
Estudi del discurs escrit generat per les arts visuals, tant en el camp de la creació
30760
literària com de l’assaig i la crítica. Coneixements disciplinars. Coneixement de la
producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la
disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió sobre el valor estètic.

2, 6

A

1

__

La Literatura del Arte
5

Conocimientos:
Estudio del discurso escrito generado por las artes visuales, tanto en el campo de
la creación literaria como del ensayo y la crítica. 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 reflexión sobre el valor estético.

The Literature of Art

Concepts:
Study of written discourse originated by the visual arts, both in the field of
literary creation and in essay and criticism. 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 to aprehend aesthetic value.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Qüestions d’Història de l’Art
Dóna cabuda a reflexions monogràfiques sobre aspectes fonamentals i
30761
d’actualitat. Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural.
Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió sobre el valor estètic.

Cuestiones de Historia del Arte
2

A

1

__

5

Topics in Art History

Conocimientos:
Da cabida a reflexiones monográficas sobre aspectos fundamentales y de
actualidad. 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 reflexión sobre el valor estético.
Concepts:
Encompasses monographic study of fundamental issues and recent
developments. 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 to aprehend aesthetic value.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Art i Expressió
Reflexions teòriques i aplicades sobre creació i subjectivitat. Coneixements
30762
disciplinars. Coneixement de la producció cultural. Coneixement de tècniques i
mètodes de treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió sobre el valor estètic.

Arte y Expresión
2, 6

A

1

__

5

Conocimientos:
Reflexiones teóricas y aplicadas sobre creación y subjetividad. 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 reflexión sobre el valor estético.

Art and Expression

Concepts:
Theoretical and applied reflections on creativity and subjectivity. 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 to aprehend aesthetic value.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Pensament i Filosofia a Orient i Occident
Relacions, intercanvis i influències entre les diverses tradicions de pensament.
30763
Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural. Coneixement
de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de raonament i anàlisi de les relacions.

3, 9

A

1

__

Pensamiento y Filosofía en Oriente y
Occidente
5

Conocimientos:
Relaciones, intercambios y influencias entre las diversas tradiciones de
pensamiento. 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 razonamiento y análisis de las
relaciones.

Thought and Philosophy in the East and the
West

Concepts:
Relations, exchanges and influences between different traditions of thought.
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 reasoning 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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Història de la Filosofia
Tractament dels aspectes generals de l’evolució de la tradició filosòfica i estudi de
30764
moments i casos específics. Coneixements disciplinars. Coneixement de la
producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la
disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de raonament crític i inductiu.

3

A

1

__

Historia de la Filosofía
5

Conocimientos:
Tratamiento de los aspectos generales de la evolución de la tradición filosófica y
estudio de momentos y casos específicos. 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 razonamiento crítico e inductivo.

History of Philosophy

Concepts:
Addresses general aspects of the evolution of the philosophical tradition and
studies specific moments and cases. 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 critical and inductive reasoning.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Art, Literatura i Filosofia
Un apropament a problemes d’estètica i de relacions entre aquests tres diferents
30765
camps discursius. Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció
cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
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.
Conocimientos:
Una aproximación a problemas de estética y de relaciones entre estos tres
diferentes campos discursivos. Conocimientos disciplinarios. Conocimiento de la
producción cultural. Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo propios de
la disciplina.

Arte, Literatura y Filosofía

3, 9

A

1

__

5

Art, Literature and Philosophy

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:
Addresses problems of aesthetics and relations between these three discursive
fields. 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 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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Temes Avançats de Filosofia
Dóna cabuda a reflexions monogràfiques sobre aspectes fonamentals.
30766
Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural. Coneixement
de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de raonament crític i inductiu.

Temas Avanzados de Filosofía
9

A

1

__

5

Conocimientos:
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 razonamiento crítico e inductivo.

Advanced Topics in Philosophy

Concepts:
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. Capacity for critical and inductive reasoning.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Estètica de la Música
Apropament diacrònic i sincrònic a la música des del camp de la reflexió
30767
filosòfica. Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural.
Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
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.

3, 6

A

1

__

Estética de la Música
5

Conocimientos:
Aproximación diacrónica y sincrónica a la música desde el campo de la reflexión
filosófica. 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 las relaciones.

Aesthetics of Music

Concepts:
Diacronic and syncronic approach to music from the viewpoint of philosophical
thinking. 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 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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Teories i Mètodes Avançats de Recerca en
Humanitats
Introducció als mètodes avançats de cerca documental i de fons de recerca i a les
formulacions i resolucions de preguntes i problemes propis de les disciplines en
30768
qüestió.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de treball individual i en equip. Capacitat
en la cerca de documentació.

4

A

1

__

Teorías y Métodos Avanzados de
Investigación en Humanidades

Theories and Advanced Methods of
Research in the Humanities

5

Conocimientos:
Introducción a los métodos avanzados de búsqueda documental y de fondos de
investigación y a las formulaciones y resoluciones de preguntas y problemas
propios de las disciplinas en cuestión.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de trabajo individual y en equipo.
Capacidad en la búsqueda de documentación.
Concepts:
Introduction to advanced methods of research of documentary sources and
databases, and to the formulations and solving of questions and problems
specific to the field of specialty.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for individual and team work.
Capacity for the search of documentation.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Models d’Interpretació i Crítica dels
Discursos Visuals
Introducció a les formulacions i resolucions de preguntes i problemes propis de
les disciplines en qüestió.
30769
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de treball individual i en equip.
Conocimientos:
Introducción a las formulaciones y resoluciones de preguntas y problemas
propios de las disciplinas en cuestión.

Modelos de Interpretación y Crítica de los
Discursos Visuales
4

A

1

__

5

Models of Interpretation and Criticism of
Visual Discourses

Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de trabajo individual y en equipo.
Concepts:
Introduction to the formulations and solving of questions and problems specific
to the field of specialty.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for individual and team work.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Teories de la Literatura
Introducció als models teòrics més influents i a les formulacions i resolucions de
30770
preguntes i problemes propis de les disciplines en qüestió.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de treball individual i en equip.
Conocimientos:
Introducción a los modelos teóricos más influyentes y a las formulaciones y
resoluciones de preguntas y problemas propios de las disciplinas en cuestión.

Teorías de la Literatura

4

A

1

__

5

Theories of Literature

Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de trabajo individual y en equipo.
Concepts:
Introduction to dominant theoretical models and to the formulations and solving
of questions and problems specific to the field of specialty.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for individual and team work.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Qüestions d’Hermenèutica
Introducció a la tradició de reflexió hermenèutica i a les formulacions i
resolucions de preguntes i problemes propis de les disciplines en qüestió.
30771
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de treball individual i en equip.
Conocimientos:
Introducción a la tradición de reflexión hermenéutica y a las formulaciones y
resoluciones de preguntas y problemas propios de las disciplinas en cuestión.

Cuestiones de Hermenéutica

4

A

1

__

5

Topics in Hermeneutics

Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de trabajo individual y en equipo.
Concepts:
Introduction to the tradition of hermeneutical thinking and to the formulations
and solving of questions and problems specific to the field of specialty.
Capacities and skills:
Capacity to develop a complex discourse. Critical and autocritical capacity.
Capacity for analysis and synthesis. Capacity for individual and team work.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Qüestions d’Ètica
Dóna cabuda a reflexions monogràfiques sobre aspectes fonamentals i
30772
d’actualitat. 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.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de raonament crític i inductiu.

3,5

A

1

__

Cuestiones de Ética

Topics in Ethics

5

Conocimientos:
Da cabida a reflexiones monográficas sobre aspectos fundamentales y de
actualidad. 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 razonamiento crítico e inductivo.
Concepts:
Encompasses monographic study of fundamental issues and recent
developments. 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 critical and inductive reasoning.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Pensament Polític i Filosòfic
Introducció a corrents específics de la filosofia moral i política. Coneixements
30773
disciplinars. Coneixement de la producció cultural. Coneixement de tècniques i
mètodes de treball propis de la disciplina. Coneixement bàsic de la realitat sociopolítica contemporània.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de raonament crític i inductiu.

5

A

1

__

Pensamiento Político y Filosófico

Political and Philosophical Thought

5

Conocimientos:
Introducción a corrientes específicas de la filosofía moral y política.
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 razonamiento crítico e inductivo.
Concepts:
Introduction to specific currents in moral and political philosophy. 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 critical and inductive reasoning.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Ciència, Tecnologia i Humanitats
Estudi de la relació entre aquests tres camps culturals. Coneixements
30774
disciplinars. Coneixement de la producció cultural. Coneixement de tècniques i
mètodes de treball propis de la disciplina. Coneixement bàsic de la realitat sociopolítica contemporània.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de raonament crític i inductiu.

5

A

1

__

Ciencia, Tecnología y Humanidades

5

Conocimientos:
Estudio de la relación entre estos tres 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 razonamiento crítico e inductivo.

Science, Technology and Humanities

Concepts:
Study to the relations between these three 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 critical and inductive reasoning.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Política i Literatura
Estudi de la relació entre aquests dos camps culturals. Coneixements disciplinars.
30775
Coneixement de la producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de
treball propis de la disciplina. Coneixement bàsic de la realitat socio-política
contemporània.
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.

5, 7

A

1

__

Política y Literatura

5

Conocimientos:
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.

Politics and Literature

Concepts:
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Estudis de Gènere i Sexualitat
Temes de feminisme, estudis gai i reflexions sobre les definicions d’identitats de
30776
gènere. Dóna cabuda a reflexions monogràfiques sobre aspectes fonamentals i
d’actualitat. 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.
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.
5

A

1

__
Estudios de Género y Sexualidad

Studies of Gender and Sexuality

5

Conocimientos:
Temas de feminismo, estudios gay y reflexiones sobre las definiciones de
identidades de género. Da cabida a reflexiones monográficas sobre aspectos
fundamentales y de actualidad. 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 del reconocimiento de la diversidad y
multiculturalidad.
Concepts:
Topics on feminism, queer studies and discussion on definitions of gender
identities. Encompasses monographic study of fundamental issues and recent
developments. 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 acknowledging diversity and
multiculturality.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Estudis Postcolonials i Multiculturalisme
Temes d’estudis culturals, imperialisme, postcolonialitat, estudis ètnics. Dóna
30777
cabuda a reflexions monogràfiques sobre aspectes fonamentals i d’actualitat.
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.
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.
5

A

1

__

5
Estudios Poscoloniales y Multiculturalismo

Conocimientos:
Temas de estudios culturales, imperialismo, poscolonialismo, estudios étnicos. Da
cabida a reflexiones monográficas sobre aspectos fundamentales y de actualidad.
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 del reconocimiento de la diversidad y
multiculturalidad.

Postcolonial Studies and Multiculturalism

Concepts:
Topics on cultural studies, imperialism, postcolonialism, ethnic studies.
Encompasses monographic study of fundamental issues and recent
developments. 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 acknowledging diversity and
multiculturality

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Teories de la Cultura
Presentació dels models teòrics que fonamenten un estudi del conjunt i de les
30778
interelacions dels fenòmens culturals com un sistema complex. Dóna cabuda a
reflexions monogràfiques sobre aspectes fonamentals i d’actualitat.
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.
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.
5

A

1

__

5
Teorías de la Cultura

Conocimientos:
Presentación de los modelos teóricos que fundamentan un estudio del conjunto y
de las interrelaciones de los fenómenos culturales como un sistema complejo. Da
cabida a reflexiones monográficas sobre aspectos fundamentales y de actualidad.
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 del reconocimiento de la diversidad y
multiculturalidad.

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

36

Theories of Culture

Concepts:
Introduction to theoretical models which describe the study of culture as a whole
and the interactions between cultural phenomenons as a complex system.
Encompasses monographic study of fundamental issues and recent
developments. 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 acknowledging diversity and
multiculturality.
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Filosofia de la Condició Humana
Temes d’antropologia filosòfica i altres corrents de pensament sobre el subjecte.
30779
Dóna cabuda a reflexions monogràfiques sobre aspectes fonamentals i
d’actualitat. Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural.
Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de raonament crític i inductiu.

5, 9

A

1

__
Filosofía de la Condición Humana

5

Conocimientos:
Temas de antropología filosófica y otras corrientes de pensamiento sobre el
sujeto. Da cabida a reflexiones monográficas sobre aspectos fundamentales y de
actualidad. 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 razonamiento crítico e inductivo.

Philosophy of the Human Condition

Concepts:
Topics on philosophical anthropology and other currents of thinking about the
human subject. Encompasses monographic study of fundamental issues and
recent developments. 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 critical and inductive reasoning.

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

38

ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Arquitectura i Ciutat
Estudi de les dimensions culturals dels fenòmens urbans i de l’entorn humà.
30780
Dóna cabuda a reflexions monogràfiques sobre aspectes fonamentals i
d’actualitat. 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.
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.

5, 6

A

1

__

Arquitectura y Ciudad

5

Conocimientos:
Estudio de las dimensiones culturales de los fenómenos urbanos y del entorno
humano. Da cabida a reflexiones monográficas sobre aspectos fundamentales y
de actualidad. 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.

Architecture and the City

Concepts:
Study of the cultural dimensions of urban phenomena and human environment.
Encompasses monographic study of fundamental issues and recent
developments. 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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Art i Avantguardes
Les contribucions de les avantguardes històriques i les seves derivacions
30781
contemporànies. Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció
cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió sobre el valor estètic.
Conocimientos:

Arte y Vanguardias
6

A

1

__

5

Las contribuciones de las vanguardias históricas y sus derivaciones
contemporáneas. 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 reflexión sobre el valor estético.

Art and the Avantgardes

Concepts:
Contributions of the historical avantguardes and their contemporary derivations.
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 to aprehend aesthetic value.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Art i Natura
Les relacions entre l’art i la natura es plantegen al voltant de temes com la
30782
representació del paisatge. Coneixements disciplinars. Coneixement de la
producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la
disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió sobre el valor estètic.

6

A

1

__

Conocimientos:

Arte y Naturaleza
5

Las relaciones entre el arte y la naturaleza se plantean alrededor de temas
como la representación del paisaje. 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 reflexión sobre el valor estético.

Art and Nature

Concepts:
Relations between art and nature are approached around topics such as the
representation of landscape. 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 to aprehend aesthetic value.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Nous Discursos Audiovisuals
Introducció als diversos formats derivats dels més recents avançaments
30783
tecnològics. Dóna cabuda a reflexions monogràfiques sobre aspectes
fonamentals i d’actualitat. Coneixements disciplinars. Coneixement de la
producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la
disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió sobre el valor estètic.

6

A

1

__
Nuevos Discursos Audiovisuales

5

Conocimientos:
Introducción a los diversos formatos derivados de los más recientes avances
tecnológicos. Da cabida a reflexiones monográficas sobre aspectos
fundamentales y de actualidad. 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 reflexión sobre el valor estético.

New Audiovisual Discourses

Concepts:
Introduction to various formats derived from recent technological advances.
Encompasses monographic study of fundamental issues and recent
developments. 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 to aprehend aesthetic value.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Llenguatge Cinematogràfic
Problemes específics de l’estudi del cinema com a art, de la seva retòrica i
30784
tradició. Dóna cabuda a reflexions monogràfiques sobre aspectes fonamentals i
d’actualitat. Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural.
Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió sobre el valor estètic.

6

A

1

__

Conocimientos:

Lenguaje Cinematográfico
5

Problemas específicos del estudio del cine como arte, de su retórica y tradición.
Da cabida a reflexiones monográficas sobre aspectos fundamentales y de
actualidad. Conocimientos disciplinarios. Conocimiento de la producción cultural.
Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo propios de la disciplina.
Capacidades y destrezas:

Film Language

Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de reflexión sobre el valor estético.
Concepts:
Specific problems of the study of film as art, of its rhetoric and tradition.
Encompasses monographic study of fundamental issues and recent
developments. 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 to aprehend aesthetic value.

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

43

ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Traducció i Recepció
Temes relacionats amb el moviment de la literatura entre diferents idiomes i
30785
diferents cultures. Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció
cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
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.

7

A

1

__

Conocimientos:
Traducción y Recepción

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.

Translation and Reception

Concepts:
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Edició Filològica
Problemes de crítica textual i estudi històric de la materialitat dels textos.
30786
Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural. Coneixement
de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.
Conocimientos:

Edición Filológica
7

A

1

__

5

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.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de juicio literario.

Philological Edition

Concepts:
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
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Literatura i Viatge
31144
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.
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.

7

A

1

__

Conocimientos:
Literatura y Viaje

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.

Literature and Travel

Concepts:
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
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
El Cànon Literari
Fenòmens diacrònics i sincrònics que afecten la definició del valor, la selecció i
30788
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.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.

7

A

1

__

Conocimientos:

El Canon Literario
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:

The Literary Canon

Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de juicio literario
Concepts:
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Elaboracions del Mite
Paper i transcendència del mite en la cultura, imitació, versions i circulació dels
30789
diferents mites de l’antiguitat. Coneixements disciplinars. Coneixement de la
producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la
disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.

7, 9

A

1

__

Conocimientos:
Elaboraciones del Mito

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.

Versions of Myth

Concepts:
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
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ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Qüestions d’Història de la Literatura
Dóna cabuda a reflexions monogràfiques sobre aspectes fonamentals.
30790
Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural. Coneixement
de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.

7

A

1

__

Conocimientos:

Cuestiones de Historia de la Literatura
5

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.

Topics in Literary History

Conocimientos:
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Qüestions de Retòrica
Conceptes fonamentals de la teoria de la literatura. Coneixements disciplinars.
30791
Coneixement de la producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de
treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió teòrica.
Conocimientos:

Cuestiones de Retórica
8

A

1

__

5

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.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de reflexión teórica.

Topics in Rhetoric

Concepts:
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

51

ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Imatge i Text
Relacions entre discurs visual i verbal i confluència en formes mixtes de
30792
representació. Poètica de la visibilitat. 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.
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.

8, 9

A

1

__
Imagen y Texto

5

Conocimientos:
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. 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 las relaciones.

Image and Text

Concepts:
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 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 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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Lingüística i Anàlisi del Discurs
Introducció a les ciències del llenguatge. Dóna cabuda a reflexions
30793
monogràfiques sobre aspectes fonamentals. Coneixements disciplinars.
Coneixement de la producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de
treball propis de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Conocimientos:

Lingüística y Análisis del Discurso
8

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.

Linguistics and Discourse Analysis

Concepts:
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Sistema Literari i Sistema Cultural
Presentació dels models teòrics que descriuen les interaccions sistèmiques entre
30794
literatura i cultura i les seves manifestacions pràctiques. Dóna cabuda a
reflexions monogràfiques sobre aspectes fonamentals i d’actualitat.
Coneixements disciplinars. Coneixement de la producció cultural. Coneixement
de tècniques i mètodes de treball propis de la disciplina.
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.
8

A

1

__

Sistema Literario y Sistema Cultural

5

Conocimientos:
Presentación de los modelos teóricos que describen las interacciones sistémicas
entre literatura y cultura y sus manifestaciones prácticas. Da cabida a
reflexiones monográficas sobre aspectos fundamentales y de actualidad.
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 reflexión teórica y de análisis de
las relaciones.

Literary System and Cultural System

Concepts:
Introduction to the theoretical models which describe systemic interactions
between literature and culture, and their concrete manifestations. Encompasses
monographic study of fundamental issues and recent developments. 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 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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
La Subjectivitat en el Discurs Literari
Estudi dels discursos del jo dins de la tradició literària i de les seves
30795
manifestacions performatives i testimonials. 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.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de judici literari.

8

A

1

__
La Subjetividad en el Discurso Literario

5

Conocimientos:
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.
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.

Subjectivity in Literary Discourse

Concepts:
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 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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Història de les Religions
Les tradicions espirituals estudiades des d’una perspectiva històrica i filosòfica.
30796
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.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de raonament crític i inductiu.

9

A

1

__

Historia de las Religiones

5

Conocimientos:
Las tradiciones espirituales estudiadas desde una perspectiva historica y
filosófica. 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 razonamiento crítico e inductivo.

History of Religions

Concepts:
Spiritual traditions studied from a historical and philosophical perspective.
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. Capacity for critical and inductive reasoning.

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Qüestions de Metafísica
Temes fonamentals de la filosofia. Coneixements disciplinars. Coneixement de la
30797
producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis de la
disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de raonament crític i inductiu.

9

A

1

__

Conocimientos:

Cuestiones de Metafísica
5

Temas fundamentales de la filosofía. 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 razonamiento crítico e inductivo.

Topics in Metaphysics

Concepts:
Fundamental topics of philosophy. 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 critical and inductive reasoning

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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Estètica i Religió
Relacions entre les arts i l’espiritualitat. Coneixements disciplinars. Coneixement
30798
de la producció cultural. Coneixement de tècniques i mètodes de treball propis
de la disciplina.
Capacitats i destreses:
Capacitat d’articular un discurs complex. Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió sobre el valor estètic i d’anàlisi
de les relacions.

9

A

1

__

Conocimientos:
Estética y Religión

5

Relaciones entre las artes y la espiritualidad. 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 reflexión sobre el valor estético y
de análisis de las relaciones.

Aesthetics and Religion

Concepts:
Relations between the arts and spirituality. 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 aprehending aesthetic value
and 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 1. - Contingut del títol de màster oficial Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Iniciació a la Gestió i a la Producció
Cultural I
Presentació de les aplicacions pràctiques i sortides professionals dels estudis
humanístics. Es dividiran els diversos temes entre l’assignatura I i la II.
30799
Capacitats i destreses:
Creativitat, capacitat d’iniciativa, capacitat de comunicació, capacitat de
formació continuada.
Conocimientos:

Iniciación a la Gestión y Producción
Cultural I
10

A

1

__

Presentación de las aplicaciones prácticas y salidas profesionales de los estudios
humanísiticos. Se dividiran los diversos temas entre la asignatura I y la II.
5

Capacidades y destrezas:
Capacidad creativa. Capacidad de iniciativa. Capacidad de comunicación.
Capacidad de formación continuada.

Introduction to Cultural Management and
Production I

Concepts:
Introduction to practical applications and professional careers in the humanities.
The different topics will be divided between I and II.
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Iniciació a la Gestió i a la Producció
Cultural II
Presentació de les aplicacions pràctiques i sortides professionals dels estudis
humanístics. Es dividiran els diversos temes entre l’assignatura I i la II.
30800
Capacitats i destreses:
Creativitat, capacitat d’iniciativa, capacitat de comunicació, capacitat de
formació continuada.
Conocimientos:

Iniciación a la Gestión y Producción
Cultural II
10

A

1

__

Presentación de las aplicaciones prácticas y salidad profesionales de los estudios
humanísiticos. Se dividiran los diversos temas entre la asignatura I y la II.
5

Capacidades y destrezas:
Capacidad creativa. Capacidad de iniciativa. Capacidad de comunicación.
Capacidad de formación continuada.

Introduction to Cultural Management and
Production II

Concepts:
Introduction to practical applications and professional careers in the humanities.
The different topics will be divided between I and II.
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Iniciació a la Crítica d’Art
Presentació de les aplicacions pràctiques i sortides professionals dels estudis
30801
humanístics. Assignatura centrada en la crítica d’art a la premsa.
Capacitats i destreses:
Creativitat, capacitat d’iniciativa, capacitat de comunicació, capacitat de
formació continuada.
Conocimientos:

Iniciación a la Crítica de Arte
10

A

1

__

Presentación de las aplicaciones prácticas y salidas profesionales de los estudios
humanísticos. Asignatura centrada en la crítica de arte en la prensa.
5
Capacidades y destrezas:
Capacidad creativa. Capacidad de iniciativa. Capacidad de comunicación.
Capacidad de formación continuada.

Introduction to Art Criticism

Concepts:
Introduction to practical applications and professional careers in the humanities.
Course focused on art 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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Iniciació a la Crítica Literària
Presentació de les aplicacions pràctiques i sortides professionals dels estudis
30802
humanístics. Assignatura centrada en la crítica literària en la premsa.
Capacitats i destreses:
Creativitat, capacitat d’iniciativa, capacitat de comunicació, capacitat de
formació continuada.
Conocimientos:

Iniciación a la Crítica Literaria
10

A

1

__

Presentación de las aplicaciones prácticas y salidas profesionales de los estudios
humanísticos. Asignatura centrada en la crítica literaria en la prensa.
5

Capacidades y destrezas:
Capacidad creativa. Capacidad de iniciativa. Capacidad de comunicación.
Capacidad de formación continuada.

Introduction to Literary Criticism

Concepts:
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Iniciació a la Didàctica en Humanitats
Presentació de les aplicacions pràctiques i sortides professionals dels estudis
30803
humanístics. Assignatura centrada en models i mètodes d’ensenyament de les
humanitats.
Capacitats i destreses:
Creativitat, capacitat d’iniciativa, capacitat de comunicació, capacitat de
formació continuada.
Conocimientos:

Iniciación a la Didáctica en Humanidades
10

A

1

__

5

Presentación de las aplicaciones prácticas y salidas profesionales de los estudios
humanísticos. Asignatura centrada en modelos y métodos de enseñanza de las
humanidades.
Capacidades y destrezas:
Capacidad creativa. Capacidad de iniciativa. Capacidad de comunicación.
Capacidad de formación continuada.

Introduction to Didactics in the Humanities

Concepts:
Introduction to practical applications and professional careers in the humanities.
Course focused on models and methods of teaching in the humanities.
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Iniciació a la Informàtica en Humanitats
Presentació de les aplicacions pràctiques i sortides professionals dels estudis
30804
humanístics. Assignatura centrada en la utilització de les noves tecnologies en la
recerca i l’ensenyament.
Capacitats i destreses:
Creativitat, capacitat d’iniciativa, capacitat de comunicació, capacitat de
formació continuada.
Conocimientos:

Iniciación a la Informática en Humanidades
10

A

1

__

5

Presentación de las aplicaciones prácticas y salidas profesionales de los estudios
humanísticos. Asignatura centrada en la utilización de las nuevas teconologías
en la investigación y la enseñanza.
Capacidades y destrezas:
Capacidad creativa. Capacidad de iniciativa. Capacidad de comunicación.
Capacidad de formación continuada.

Introduction to Information Technology in
the Humanities

Concepts:
Introduction to practical applications and professional careers in the humanities.
Course focused on the use of new technologies in research and teaching.
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Iniciació a la Indústria Editorial
Presentació de les aplicacions pràctiques i sortides professionals dels estudis
30805
humanístics. Assignatura centrada en les diferents facetes de la producció del
llibre.
Capacitats i destreses:
Creativitat, capacitat d’iniciativa, capacitat de comunicació, capacitat de
formació continuada.
Conocimientos:

Iniciación a la Industria Editorial
10

A

1

__

5

Presentación de las aplicaciones prácticas y salidas profesionales de los estudios
humanísticos. Asignatura centrada en las diferentes facetas de la producción del
libro.
Capacidades y destrezas:
Capacidad creativa. Capacidad de iniciativa. Capacidad de comunicación.
Capacidad de formación continuada.

Introduction to the Publishing Industry

Concepts:
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Iniciació a la Museologia i al Muntatge
d’Exposicions
Presentació de les aplicacions pràctiques i sortides professionals dels estudis
humanístics. Assignatura centrada en pràctiques museogràfiques, disseny,
30806
comisariat i producció d’exposicions.
Capacitats i destreses:
Creativitat, capacitat d’iniciativa, capacitat de comunicació, capacitat de
formació continuada.

10

A

1

__

Conocimientos:

Iniciación a la Museología y al Montaje de
Exposiciones
5

Presentación de las aplicaciones prácticas y salidas profesionales de los estudios
humanísticos. Asignatura centrada en prácticas museográficas, diseño,
comisariado y producción de exposiciones.
Capacidades y destrezas:
Capacidad creativa. Capacidad de iniciativa. Capacidad de comunicación.
Capacidad de formación continuada.

Introduction to Museology and Exhibition
Development

Concepts:
Introduction to practical applications and professional careers in the humanities.
Course focused on museographic practices and on the design, curating and
production of exhibitions.
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 Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES (si s’escau)
Mòdul1
Tipus2
Curs
Trimestre
Denominació
Crèdits
Coneixements, capacitats i destreses
ECTS3
Coneixements:
Iniciació a la Traducció Literària
Presentació de les aplicacions pràctiques i sortides professionals dels estudis
30807
humanístics. Assignatura centrada en la traducció de textos literaris.
Capacitats i destreses:
Creativitat, capacitat d’iniciativa, capacitat de comunicació, capacitat de
formació continuada.
Conocimientos:

Iniciación a la Traducción Literaria
10

A

1

__

Presentación de las aplicaciones prácticas y salidas profesionales de los estudios
humanísticos. Asignatura centrada en la traducción de textos literarios.
5

Capacidades y destrezas:
Capacidad creativa. Capacidad de iniciativa. Capacidad de comunicación.
Capacidad de formación continuada.

Introduction to Literary Translation

Concepts:
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 2: ESTRUCTURA GENERAL I ORGANITZACIÓ DEL TÍTOL DE MÀSTER

1.- TEMPS COMPLET
MODALITAT RECERCA
Distribució dels crèdits
ASSIGNATURES/
ACTIVITATS
CURS/ANY
FORMATIVES
OBLIGATÒRIES
MÀSTER

1r
TOTAL

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

MATÈRIES
OPTATIVES

TOTALS

0

0

0

0-60

25
25

5
5

30
30

60
60

MATÈRIES
D’ANIVELLAMENT (si
s'escau)

Fins a 60 per
estudiants amb grau de
menys de 240
0-60

MODALITAT ACADÈMICA
Distribució dels crèdits
ASSIGNATURES/
ACTIVITATS
CURS/ANY
FORMATIVES
OBLIGATÒRIES
MÀSTER

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

MATÈRIES
OPTATIVES

TOTALS

0-60

1r
TOTAL

10
10

10
10

40
40

60
60

MATÈRIES
D’ANIVELLAMENT (si
s'escau)

Fins a 60 per
estudiants amb grau de
menys de 240
0-60

2.- TEMPS PARCIAL
MODALITAT RECERCA
Distribució dels crèdits
ASSIGNATURES/
ACTIVITATS
CURS/ANY
FORMATIVES
OBLIGATÒRIES
MÀSTER

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

MATÈRIES
OPTATIVES

TOTALS

0-60

1r
2n
TOTAL

25
25

5
0
5

25
5
30

30
30
60

MATÈRIES
D’ANIVELLAMENT (si
s'escau)

Fins a 60 per
estudiants amb grau de
menys de 240

0-60

68

MODALITAT ACADÈMICA
Distribució dels crèdits
ASSIGNATURES/
ACTIVITATS
CURS/ANY
FORMATIVES
OBLIGATÒRIES
MÀSTER

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

MATÈRIES
OPTATIVES

TOTALS

MATÈRIES
DANIVELLAMENT (si
s'escau)

Fins a 60 per
estudiants amb grau de
menys de 240

0-60

1r
2n
TOTAL

10
10

10
0
10

20
20
40

30
30
60

0-60

Organització d'assignatures en Mòduls (nombre crèdits per mòdul: 10, 15 ó 20 ECTS)
MÒDULS OBLIGATORIS DE MÀSTER
MÒDUL 4 Teories i Mètodes de Recerca. Obligatori per modalitat de recerca : 10 ECTS
MÒDULS OBLIGATORIS D'ESPECIALITAT (Si en té, indiqueu mínim 2 espec.)
MÒDUL 1 Literatura : 10 ECTS
MÒDUL 2 Art : 10 ECTS
MÒDUL 3 Pensament : 10 ECTS
Tots els mòduls obligatoris d’especialitat poden ser optatius per altres especialitats.
MÒDULS OPTATIUS
MÒDUL
MÒDUL
MÒDUL
MÒDUL
MÒDUL
MÒDUL

5 Optatiu Cultura i Societat : 10 ECTS
6 Optatiu Temes d’Art : 10 ECTS
7 Optatiu Temes d’Història Literària : 10 ECTS
8 Optatiu Temes de Teoria Literària : 10 ECTS
9 Optatiu Temes de Filosofia, Estètica i Espiritualitat : 10 ECTS
10 Optatiu d’Iniciació Professional : 10 ECTS

L’assignació de trimestre per a les assignatures optatives serà aprovada cada curs acadèmic per l’òrgan
responsable del màster.
MÒDULS D'ANIVELLAMENT (si s'escau)
MÒDUL Anivellament Literatura : 20 ECTS
MÒDUL Anivellament Art : 20 ECTS
MÒDUL Anivellament Pensament : 20 ECTS
L’assignació de trimestre de les assignatures d’anivellament es determina per l’oferta de les assignatures
corresponents de Grau.

Relació d’activitats formatives fora de mòdul (indiqueu de 3 a 20 crèdits ECTS)
NOM
Núm. Crèdits
CURS
ECTS
Treball de Recerca obligatori per modalitat de recerca
Treball de Recerca obligatori per modalitat acadèmica

20
10

1
1

TRIMESTRE
3
3
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RECORREGUT FORMATIU : MÒDULS DE MODALITAT (si el màster en té més d’una
modalitat definida)
MODALITAT RECERCA (TEMPS COMPLET)
1r any:
Mòdul obligatori especialitat a escollir entre:
1- Literatura
Obligatòria: Introducció a la Literatura Comparada
+ 1 optativa del mòdul
2- Art
Obligatòria: Teoria de les Arts
+ 1 optativa del mòdul
3- Pensament
Obligatòria: Introducció al Pensament Contemporani
+ 1 optativa del mòdul
Mòdul 4 – Teories i Mètodes de Recerca (iniciació a la recerca)
Obligatòria: Iniciació a la Recerca Doctoral
+ 1 optativa del mòdul
Dos mòduls optatius a escollir entre 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
Treball de recerca (20 ECTS)

MODALITAT RECERCA (TEMPS PARCIAL)
1r any:
Mòdul obligatori especialitat a escollir entre:
1- Literatura
Obligatòria: Introducció a la Literatura Comparada
+ 1 optativa del mòdul
2- Art
Obligatòria: Teoria de les Arts
+ 1 optativa del mòdul
3- Pensament
Obligatòria: Introducció al Pensament Contemporani
+ 1 optativa del mòdul
Dos mòduls optatius a escollir entre 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
2n any:
Mòdul 4 – Teories i Mètodes de Recerca (iniciació a la recerca)
Obligatòria: Iniciació a la Recerca Doctoral
+ 1 optativa del mòdul
Treball de recerca (20 ECTS)

MODALITAT ACADÈMICA (TEMPS COMPLET)
1r any:
Un mòdul obligatori especialitat i un mòdul especialitat secundària a escollir entre:
1- Literatura
Obligatòria: Introducció a la Literatura Comparada
+ 1 optativa del mòdul
2- Art
Obligatòria: Teoria de les Arts
+ 1 optativa del mòdul
3- Pensament
Obligatòria: Introducció al Pensament Contemporani
+ 1 optativa del mòdul
Tres mòduls optatius a escollir entre 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Treball de recerca (10 ECTS)

MODALITAT ACADÈMICA (TEMPS PARCIAL)
1r any:
Un mòdul obligatori especialitat i un mòdul especialitat secundària a escollir entre:
1- Literatura
Obligatòria: Introducció a la Literatura Comparada
+ 1 optativa del mòdul
2- Art
Obligatòria: Teoria de les Arts
+ 1 optativa del mòdul
3- Pensament
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Obligatòria: Introducció al Pensament Contemporani
+ 1 optativa del mòdul
Un mòdul optatiu a escollir entre 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2n any:
Dos mòduls optatius a escollir entre 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Treball de recerca (10 ECTS)

Distribució de les matèries per cursos i trimestres (separar per anys si el màster és a temps
parcial)
PRIMER CURS
Assignatura o activitat formativa
____
____

SEGON CURS
Assignatura o activitat formativa
____

Crèdits ECTS

Trimestre

__
__

__
__

Crèdits ECTS

Trimestre

__

__

71

MÒDULS I ASSIGNATURES
Totes les assignatures són de 5 ECTS.
L’assignació de trimestre per a les assignatures optatives es decidirà cada curs.
MÒDULS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT
MÒD 1: OBL. LITERATURA
10 ECTS
Introducció a la Literatura Comparada (Obl) (Trim. 2)
La Construcció de les Tradicions Literàries (Opt)
Poètica dels Gèneres Literaris (Opt)
Literatura i Memòria (Opt)
Teories de la Lectura (Opt)
Literatura i Arts Visuals (Opt)
MÒD 2: OBL. ART
10 ECTS
Teoria de les Arts (Obl) (Trim. 2)
Art Occidental i No Occidental (Opt)
Tendències de l’Art Contemporani (Opt)
La Literatura de l’Art (Opt)
Qüestions d’Història de l’Art (Opt)
Art i Expressió (Opt)
MÒD 3: OBL. PENSAMENT
10 ECTS
Introducció al Pensament Contemporani (Obl) (Trim. 2)
Pensament i Filosofia a Orient i Occident (Opt)
Història de la Filosofia (Opt)
Art, Literatura i Filosofia (Opt)
Qüestions d’Ètica (Opt)
Estètica de la Música (Opt)
TOTS ELS MÒDULS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT SÓN OPTATIUS FORA DE L’ESPECIALITAT

MÒDUL METODOLÒGIC D’INICIACIÓ A LA RECERCA
MÒD 4: OBL. TEORIES I MÈTODES DE RECERCA
10 ECTS
Iniciació a la Recerca Doctoral (Obl) (Trim. 1)
Teories i Mètodes Avançats de Recerca en Humanitats (Opt)
Models d’Interpretació i Crítica dels Discursos Visuals (Opt)
Teories de la Literatura (Opt)
Qüestions d’Hermenèutica (Opt)

MÒDULS OPTATIUS
MÒD 5: OPT. CULTURA I SOCIETAT
10 ECTS
Qüestions d’Ètica (Opt) [M3]
Pensament Polític i Filosòfic (Opt)
Ciència, Tecnologia i Humanitats (Opt)
Política i Literatura (Opt)
Estudis de Gènere i Sexualitat (Opt)
Estudis Postcolonials i Multiculturalisme (Opt)
Teories de la Cultura (Opt)
Filosofia de la Condició Humana (Opt)
Arquitectura i Ciutat (Opt)
MÒD 6: OPT. TEMES D’ART
10 ECTS
La Literatura de l’Art (Opt) [M2]
Art i Avantguardes (Opt)
Art i Natura (Opt)
Art i Expressió (Opt) [M2]
Estètica de la Música (Opt) [M3]
Nous Discursos Audiovisuals (Opt)
Arquitectura i Ciutat (Opt) [M5]
Llenguatge Cinematogràfic (Opt)
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MÒD 7: OPT. TEMES D’HISTÒRIA LITERÀRIA
10 ECTS
Traducció i Recepció (Opt)
Literatura i Memòria (Opt) [M1]
Edició Filològica (Opt)
Literatura i Viatge (Opt)
El Cànon Literari (Opt)
Elaboracions del Mite (Opt)
Qüestions d’Història de la Literatura (Opt)
Política i Literatura (Opt) [M5]
MÒD 8: OPT. TEMES DE TEORIA LITERÀRIA
10 ECTS
Qüestions de Retòrica (Opt)
Imatge i Text (Opt)
Lingüística i Anàlisi del Discurs (Opt)
Sistema Literari i Sistema Cultural (Opt)
La Subjectivitat en el Discurs Literari (Opt)
Teories de la Lectura (Opt) [M1]
Poètica del Gèneres Literaris (Opt) [M1]
Literatura i Arts Visuals (Opt) [M1]
MÒD 9: OPT. TEMES DE FILOSOFIA, ESTÈTICA I ESPIRITUALITAT
10 ECTS
Història de les Religions (Opt)
Pensament i Filosofia a Orient i Occident (Opt) [M3]
Temes Avançats de Filosofia (Opt)
Qüestions de Metafísica (Opt)
Imatge i Text (Opt) [M8]
Art, Literatura i Filosofia (Opt) [M3]
Estètica i Religió (Opt)
Elaboracions del Mite (Opt) [M7]
Filosofia de la Condició Humana (Opt) [M5]
MÒD 10: OPT. INICIACIÓ PROFESSIONAL
(Aquest mòdul no pot ser cursat en la modalitat d’iniciació a la recerca)
10 ECTS
Iniciació a la Gestió i Producció Cultural I (Opt)
Iniciació a la Gestió i Producció Cultural II (Opt)
Iniciació a la Crítica d’Art (Opt)
Iniciació a la Crítica Literària (Opt)
Iniciació a la Didàctica en Humanitats (Opt)
Iniciació a la Informàtica en Humanitats (Opt)
Iniciació a la Indústria Editorial (Opt)
Iniciació a la Museologia i al Muntatge d’Exposicions (Opt)
Iniciació a la Traducció Literària (Opt)

OFERTA TOTAL: 60 assignatures diferents x 5 ECTS = 300 ECTS

___________________________________________________________________________
MÒDULS D’ANIVELLAMENT
(El valor en crèdits de cada assignatura serà igual al valor que tingui en el pla d’estudis de la Llicenciatura en Humanitats).
MÒD. ANIVELLAMENT LITERATURA
20 ECTS
Altres Literatures A
Altres Literatures B
Anàlisi Lingüística de Textos Literaris
Gèneres i Formes Literaris
Literatura Comparada A
Literatura Comparada B
Literatura Comparada C
Literatura de Tradició Clàssica
Literatura Segle XX
Períodes i Moviments Literaris
Retòrica i Poètica
Temes i Mites Literaris
MÒD. ANIVELLAMENT ART
20 ECTS
Art Contemporani A
Art Contemporani B
Art del Renaixement
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Art Modern A
Art Modern B
Art Oriental
Art Pre-colombí
Art Primitiu
Història de la Música
Història del Cinema
Història del Cinema B
Teoria de l’Art
Teoria de l’Art B
MÒD. ANIVELLAMENT PENSAMENT
20 ECTS
Estètica i Filosofia Cultural A
Estètica i Filosofia Cultural B
Ètica i Filosofia Política A
Ètica i Filosofia Política B
Filosofia de la Religió A
Filosofia de la Religió B
Filosofia de la Religió C
Pensament Greco-llatí
Pensament Islàmic
Pensament Oriental
Raó Moderna I
Raó Moderna II
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