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Prerequisits

Com que l'estudiant ha demostrat,amb l'obtenció dels crèdits de les assignatures de formació bàsica i de les
obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció
oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que es poguessin cometre
comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final de l'assignatura.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admitrà, sota cap
circunstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol altre soport. La presentació de
material no original sense indicar adecuadament l'origen comportarà, automàticament, la qualificació de
suspens (0).

A més, es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació dels treballs acadèmics. No
obstant això, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar el professor de l'assignatura si és
necessari.

Advertiment per als estudiants de programes de mobilitat: l'assignatura requereix un nivell de competència
d'espanyol elevat.

Objectius

L'assignatura d' "Història de la llengua espanyola" s'integra en la matèria Llengua española: variació i
, la qual forma para part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literaturadiacronia

espanyoles, i que l'alumnat cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura espanyoles.

Objetius:

Coneixement sistemàtic de les principals característiques de la història de la llengua espanyola a través de
l'anàlisi dels textos de diferents èpoques.
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1.  
2.  

3.  

Adquisició de las eines bàsiques de l'anàlisi lingüístico-filològic de textos i resolució de qüestions relacionades
amb l'anàlisi històric de la llengua.

Utilització de les fonts bibliogràfiques avançades de l'estudi històric de la llengua.

Competències

Llengua i Literatura Espanyoles
Demostrar que es coneix la història i el desenvolupament de la llengua espanyola, i identificar els
principals períodes de la seva evolució i les característiques lingüístiques fonamentals daquests
períodes.
Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb
fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Estudis de Català i Espanyol
Demostrar que es coneix la història i el desenvolupament de la llengua espanyola, i identificar els
principals períodes de la seva evolució i les característiques lingüístiques fonamentals daquests
períodes.
Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb
fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Estudis d'Anglès i Espanyol
Demostrar que es coneix la història i el desenvolupament de la llengua espanyola, i identificar els
principals períodes de la seva evolució i les característiques lingüístiques fonamentals daquests
períodes.
Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb
fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els principis de la lingüística històrica aplicada a l'estudi de la gramàtica històrica de l'espanyol.
Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.

Descriure les principals etapes de la història de la llengua espanyola: romanç medieval, espanyol
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L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats se divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel
professor, en les quals es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.

· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari
de problemes en els diferents nivells d'anàlisi lingüística.

· Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realizació
de ressenyes, treballs i comentaris analítics, a més de la preparació de presentacions orals.

· Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de la assignatura es portarà a terme mitjançant presentacions orals i proves
escrites.

1. El romanç medieval: El naixement d'una nova norma d'escriptura i els primers textos. Característiques lingüístiques, usos de la llengua i tradicions discursives del romanç medieval.

2. L'espanyol clàssic i modern: característiques lingüístiques, usos de la llengua i tradicions discursives de l'espanyol clàssic i modern. L'expansió de l'espanyol fora d'Espanya. La formació i evolució de la norma lingüística. La
reflexió sobre la llengua.

3.  

4.  

5.  
6.  
7.  
8.  

Descriure les principals etapes de la història de la llengua espanyola: romanç medieval, espanyol
clàssic, espanyol modern
Descriure les principals etapes de la història de la llengua espanyola: romanç medieval, espanyol
clàssic, espanyol modern.
Fer prediccions i inferències sobre el contingut d'un text.
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Interpretar, a partir d'un text, el significat de les paraules desconegudes.
Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.

Continguts

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals, sessions de seminaris, pràctiques dirigides pel
professor

52,5 2,1 3, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tutories programades 15 0,6 3, 5, 6

Tipus: Autònomes

treball autònom 75 3 2, 3, 5, 6

Avaluació

Exercici (tema 1): 10%

Treball (tema 1): 50%

Prova final (tema 2): 40%
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Prova final (tema 2): 40%

Es considerarà com  l'estudiant que no hagi realitzat cap de les proves d'avaluació.No Evaluable

Podrà fer-se la recuperació si l'estudiant no s'ha presentat a una de les proves en el termini fixat o si la nota
final no és aprovat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

1. Exercici (tema 1) 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2. Treball (tema 1) 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

3. Prova final (tema 2) 40% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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