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Descrición
Historia crítica da literatura galega entre 1936 e 1975.
xeral

Curso
3

Cuadrimestre
2c

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.
CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.
CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.
CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.
CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria.
CE16 Coñecemento da historia dos países da Península Ibérica.
CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.
CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa, latina, literaturas,
tecnoloxías, estudios culturais)
CT6 Capacidade de xestionar a información.
CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.
CT9 Capacidade crítica e de autocrítica.
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
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Resultados de aprendizaxe
Abranguer os fundamentos teóricos e aplicados que ofrecen os diferentes paradigmas da teoría
literaria, así como sintetizar, relacionar e describir a tradición literaria galega nos seus distintos
ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos.
Comprender a historia das ideas estéticas que subxace á evolución das tradicións literarias.

Valorar a construción do sistema literario galego como un produto da nosa historia e da nosa
singularidade en tanto que pobo peculiar.

Coñecer a fondo a tradición literaria galega do século XX.

Contidos
Tema
A posguerra. Literatura do exilio.

Os conﬂitos xeneracionais, estéticos e literarios
dos anos cincuenta e sesenta. A xeración de
1936

A ruptura da xeración das Festas Minervais.
A nova narrativa.
Novas tendencias poéticas.

Competencias
CB2 CG1 CE3 CT2
CB5 CG2 CE6 CT8
CG5 CE7 CT10
CG7 CE16 CT11
CB1 CG1 CE3 CT9
CB2 CG5 CE7
CB5
CE16
CG5 CE16 CT2
CT3
CT8
CT9
CT10
CT12
CB1 CG1 CE3 CT2
CB2 CG7 CE6 CT3
CB5
CE7 CT6
CE16 CT11

Núcleos literarios do exilio americano.
A importancia literaria do exilio.
A posguerra e a recuperación literaria en Galicia.
Luís Pimentel.
Luís Seoane.
Outros autores.
A obra de Álvaro Cunqueiro.
A obra de Blanco Amor.
A obra de Celso Emilio Ferreiro.
Outros autores.
A obra de Méndez Ferrín.
A obra de Uxío Novoneyra.
A obra de Xohana Torres.
Outros autores.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
32
36
68
Traballo tutelado
13
36
49
Resolución de problemas
3
30
33
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral

Traballo tutelado

Resolución de
problemas

Descrición
O desenvolvemento da aula farase a partir de explicacións sobre cada tema nas que se vaian
introducindo tamén os textos pertinentes. Algunhas sesións desta materia realizaranse a través de
docencia virtual síncrona.
O alumnado semipresencial deberá asistir a sesións de titoría, que se celebrarán a razón de unha
por mes, aproximadamente. Ademais, disporán en Moovi de cuestionarios, apuntamentos,
presentacións gráﬁcas e vídeos e outro material diverso.
Serán necesarios ás veces para completar as explicacións da aula. O alumnado semipresencial
deberá realizar os mesmos traballos presentándoos por escrito, via correo electrónico ou segundo
acorde cos profesores.
Na aula faremos lecturas e comentarios dos textos máis salientables, aos que se lle dedicará a
última parte de cada unha das sesións, que o alumnado deberá completar con outras lecturas e
comentarios suxeridos.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas O alumno, sexa presencial ou semipresencial, disporá de atención personalizada a través de
titorías no despacho do profesor e de atención telemática por medio do correo electrónico e da
plataforma Moovi.
Páxina 2 de 3

Traballo tutelado

O alumno, sexa presencial ou semipresencial, disporá de atención personalizada a través de
titorías no despacho do profesor e de atención telemática por medio do correo electrónico e da
plataforma Moovi.

Avaliación
Lección
maxistral

Traballo
tutelado

Resolución de
problemas

Descrición
Os contidos desenvolvidos ó longo do cuadrimestre avaliaranse
mediante un exame ó ﬁnal do mesmo na data oﬁcial da Facultade. O
alumnado semipresencial está obrigado a realizar estas probas de
xeito presencial nesta mesma data.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
70
CB1 CG1 CE3 CT2
CB2 CG2 CE6 CT3
CB5 CG5 CE7 CT6
CG7 CE16 CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
O discente preparará en grupo ou en solitario comentarios de texto e
15
CB5 CG1 CE3 CT2
informacións concisas para seren expostas na aula. O alumnado
CG2
CT3
semipresencial está obrigado a realizar estas probas vía telemática no
CG5
CT6
prazo que se ﬁxe.
CG7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
As lecturas e comentarios realizados na aula, así como todas as
15
CT2
lecturas que se vaian propondo, serán obxecto de avaliación.
CT3
O alumnado semipresencial está obrigado a realizar estas probas de
CT6
xeito presencial no día e hora que se ﬁxe.
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Outros comentarios sobre a Avaliación
O alumnado, tanto presencial como non presencial, que se presente á "segunda edición de actas" realizará unha proba por
escrito (na data oﬁcial, segundo o calendario da FFT) con contidos pertencentes a todo o temario, incluíndo:
1.- recoñecemento de textos, 2.- comentario de textos, 3.- preguntas curtas de resposta curta e 4.- preguntas longas para
desenvolver.
En función do desenvolvemento do curso e da actividade desenvolvida por cada un dos discentes algún(s) destes apartados
pode(n) non ser necesario(s).
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Figueroa, Antón, Ideoloxía e autonomía no campo literario galego, Laiovento, 2010
Méndez Ferrín, Xosé Luís, De Pondal a Novoneyra, Xerais, 1984
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Análise das obras centrais do período Nós/V01G400V01923
Literatura dos 'Séculos Escuros' e do século XIX/V01G400V01922
Plan de Continxencias
Descrición
Mantéñense metodoloxías, contidos, avaliación e titorías na docencia realizada a través das ferramentas proporcionadas
pola Universidade de Vigo (aulas e despachos virtuais, correo electrónico e Moovi).
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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