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Descrición
Estudo do desenvolvemento da Literatura Comparada desde o seu nacemento ata a actualidade. Adícase
xeral
unha atención especial aos novos paradigmas asumidos polos comparatistas, fundamentalmente á formación
do canon e á vinculación da Literatura Comparada con outras manifestacións artísticas, en particular co cine.
A parte práctica consistirá na aproximación interartística a diversas formas, temas e xéneros desde
orientacións contemporáneas.
Competencias
Código
CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúa
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da
educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe
tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.
CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao exercicio da actividade
profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.
CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que
integran o título.
CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.
CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.
CE9 Coñecemento de retórica e estilística.
CE10 Coñecemento dos conceptos e métodos da literatura comparada.
CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.
CT5 Capacidade de xerar novas ideas.
CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.
CT10 Capacidade de análise e síntese.
CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.
CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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Complementar a perspectiva estritamente nacional e
ﬁlolóxica do estudo da literatura a partir da indagación en interrelaciónelas contraídas polas
literaturas entre si e polas literaturas e outras artes e discursos.

CB1 CG1 CE3
CB2 CG2 CE6
CB5 CG5 CE9

Coñecemento dos conceptos e métodos da literatura comparada.
Contidos
Tema
1. Historia e concepto da Literatura Comparada

2. Tematoloxía: os mitos

3. Relacións interartísticas

CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

CE10

1. Breve historia da Literatura Comparada
2. Vías da Literatura Comparada
2.1. Xenoloxía
2.2. Morfoloxía
2.3. Tematoloxía
2.4. Relacións interartísticas
3.1 O mito de Don Juan: orixen
3.2. O drama fundacional
3.3. Evolución do mito de Don Xoan (S. XVII-S. XXI), na cultura occidental.
4.1. O mito de Don Xoan no cinema

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Eventos cientíﬁcos
2
2
0
Lección maxistral
30
30
60
Traballo tutelado
6
14
20
Debate
4
8
12
Presentación
2
14
16
Traballo
4
36
40
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Eventos cientíﬁcos
Lección maxistral
Traballo tutelado
Debate
Presentación

Descrición
O alumnado asistirá a conferencias ou a calquera outro evento formativo que se organice na
Facultade e teña relación coa materia.
O profesor explicará en profundidade os temas que se tratarán na materia, cunha bibliografía
básica e posibilidade de intervir o alumnado
Lecturas de obras, sobre as que versarán os traballos e proxectos. Comentarios de texto.
Exposicións en clase
As exposicións irán sempre seguidas de debate
Presentacións na clase dunha lectura ou un traballo previamente elaborado en grupo, ou ben de
forma individual.

Atención personalizada
Probas Descrición
Traballo Intentarase seguir a marcha de cada alumno/a en titorías individuais, e nas de grupo orientarase ao alumnado
antes de cada elaboración e exposición dun traballo, para garantir que este non chegue con dúbidas (teóricas ou
metodológicas) á presentación e defensa do tema.
Avaliación
Descrición
Traballo
tutelado
Presentación
Traballo

Valorarase o resultado ﬁnal do traballo tutelado: a súa profundidade no
tratamento da temática e a capacidade para facer unha lectura crítica dos
materiais de traballo.
Valorarase a calidade da exposición, a corrección da linguaxe, e o pertinente
dos argumentos.
A realización dos traballos, a súa entrega na data e a avaliación positiva
destes será condición indispensable para superar a materia. Terase en conta a
correcta asimilación dos contidos, pero tamén a utilización adecuada dos
instrumentos metodológicos, a presentación formal, así como a redacción. Os
traballos terán un peso dun 50 % da cualiﬁcación ﬁnal da materia.

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
25

25
50
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Outros comentarios sobre a Avaliación
A materia será impartida pola titular, Carmen Becerra Suárez.
Séguese a avaliación continua, que esixe a asistencia como mínimo ao 80% das clases, e con participación nas actividades.
Se non se pode cumprir esta condición, hai que advertilo á profesora argumentándoo, e ao principio das clases.
Ao ﬁnal de cuadrimestre (1ª edición de actas) e na data marcada pola FFT realizarase unha proba á que poderán
presentarse quen non puidesen seguir o curso de modo presencial ou quen opten por presentarse só ao exame ﬁnal
(avaliación única). O exame consistirá en: dúas preguntas de resposta longa cuxos enunciados coincidan cos dos contidos
do programa, ou ben se deixen reducir facilmente a eles; unha proba práctica de comentario de texto, no cal haberá que
recoñecer algunha das estruturas ou contidos do programa.
Os estudantes semipresenciais terán que realizar o longo do cuadrimestre dous traballos tutelados (correspondentes os tres
primeiros temas do programa) e un traballo ﬁnal máis longo, previamente acordado coas responsables da materia
A proba de segunda convocatoria (2º edición de actas) terá a mesma estrutura que o exame ﬁnal da primeira convocatoria.
Para os estudiantes que seguiron a avaliación continua (tamen para os semipresenciais), terase en conta os resultados
positivos alcanzados en maio.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Guillén, Claudio, Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada., Barcelona, 1985,
Romero López, Dolores, Orientaciones en literatura comparada, Madrid, 1998,
González Maestro, Jesús, Idea, concepto y método de la Literatura Comparada., Vigo, 2008,
Villanueva, Darío, «Literatura comparada y teoría de la literatura», Curso de teoría de la literatura, Madrid, 1994,
Becerra, Carmen, Mito y Literatura. Estudio comparado de Don Juan, Vigo, 1997,
Rousset, Jean, El mito de Don Juan, Madrid, 1985,
Recomendacións

Outros comentarios
A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un 0 nesa proba. Alegar descoñecemento do
que supón un plaxio non eximirá o estudantado da súa responsabilidade neste aspecto.
Na avaliación terase en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.
Plan de Continxencias
Descrición
Na modalidade mixta, na que unha parte do estudantado permanecerá na
clase, seguindo o resto do estudantado as clases dun modo
preferentemente síncrono ou asíncrono dependendo da ferramenta que
mellor se adapte a cada unha, as metodoloxías, a atención
personalizada e a avaliación serán as mesmas que as da modalidade
presencial, adaptando os grupos e quendas para cumprir coa normativa
sanitaria.
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