2018/2019
Lexicologia de l'espanyol
Codi: 100617
Crèdits: 6

Titulació

Tipus

Curs

Semestre

2500248 Llengua i Literatura Espanyoles

OT

3

1

2500248 Llengua i Literatura Espanyoles

OT

4

0

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Gloria Claveria Nadal

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Correu electrònic: Gloria.Claveria@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: No
Grup íntegre en espanyol: No

Equip docent
Marta Prat Sabater

Prerequisits

Tenint en compte que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits
corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les
competències bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i
per escrit.
En el cas de expressió escrita, s'entén que l'estudiant redacta paràgrafs amb contingut
ple. Es tindran en compte, obviament, les faltes d'ortografia, la puntuació i l'estructura
del discurs. Les faltes descomptaran 0,25 punts cadascuna.
Les activitats pràctiques i treballs presentats a l'assignatura hauran de ser originals i no
s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en
qualsevol soport. L'estudiant haurà d'explicitar convenientment, segons els usos de la
documentació bibliogràfica, l'autoria de totes les cites i l'ús de materials aliens.
L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen
comportarà automàticament la qualificació de suspens (0).
Es considera també que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un
treball acadèmic. Així i tot, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li la
professora de l'assignatura, si així ho creu necessari.

Objectius

Entre els objetius formatius bàsics es pretén que l'estudiant adquireixi les eines
metodològiques necessàries per a l'estudi del lèxic. En finalitzar el curs, l'estudiant serà
capaç de:
Descriure i analitzar l'estructura, funcionament i evolució del lèxic de l'espanyol
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Descriure i analitzar l'estructura, funcionament i evolució del lèxic de l'espanyol
tant des del punt de vista sincrònic com des del punt de vista diacrònic.
Distingir les diferents classes d'unitats lexicològiques de l'espanyol i comprendre la
seva organització en paradigmes.
Adquirir y aplicar las eines metodològiques de l'estudi del lèxic.
Conèixer i utilitzar les fonts bibliogràfiques bàsiques de la lexicologia de l'espanyol.

Competències
Llengua i Literatura Espanyoles
Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica,
social i pragmàtica).
Conèixer i utilitzar adequadament els recursos tradicionals i electrònics propis de la llengua i la
literatura espanyoles i ser capaç d'elaborar un treball acadèmic amb aquests recursos.
Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.

Analitzar l'estructura de les paraules segons la seva estructura morfològica: derivats i compostos.
Explotar totes les possibilitats dels diccionaris electrònics.
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
Interpretar la informació sobre la variació lingüística que proporcionen els diccionaris.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
6. Resoldre problemes de manera autònoma.
7. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts
1. Lexicologia històrica. Història de la paraula i etimología. Fonts bàsiques i eines metodològiques per a
l'estudi històric del lèxic. Els diccionaris històrics i etimològics. Els diccionaris antics (monolingües i
plurilingües) i els corpus.
2. Formació i evolució del lèxic de l'espanyol: fons patrimonial, morfologia lèxica y manlleus. Pèrdua lèxica i
arcaismes.
3. L'evolució semàntica. El canvi semàntic. Mecanismes del canvi semàntic: processos metafòrics i
metonímics, etimologia popular i el·lipsi.
4. Lexicologia i variació lèxica. Tipus de variables lèxiques (vaciació formal, conceptual y fraseològica).
Processos d'elecció lèxica i relació amb les varietats diatòpica, diastràtica i diafàsica.
5. Lexicologia i contacte de llengües. El concepte d'estrangerisme: incorporacions lèxiques imprescindibles
(peregrinismes) i supèrflues (xenismes). Característiques formals (estrangerismes crus o resultants de
processos d'adaptació, assimilació i naturalització) i característiques contrastives respecte a unitats lèxiques
autòctones.

2

6. Lexicologia i fraseologia: relació o oposició. Les unitats fraseològiques: classificació (locucions,
col·locacions, fòrmules rutinàries i parèmies), característiques formals i semàntiques (lingüística cognitiva y
procés de lexicalització). Fraseologia i variació. Fraseologia i fraseografia.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la
següent manera:
Actividats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes
magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits per la professora, en què es
combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.
Activitats supervisades (10%). Es tracta de sol·licitar tutories per a resoldre
dubtes referents a la correcció i comentari de problemes en els diferentes
nivells d'anàlisi lexicològica.
Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a
l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs y comentaris
analítics.
Activitats d'Avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura podrà portar-se a terme
mitjançant presentacions orals y proves escrites.
Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

52,5

2,1

Avaluació

7,5

0,3

Seminaris i atenció personalitzada

15

0,6

Elaboració de treballs i resolució d'exercicis

25

1

Lectures i estudi dels continguts del curs

50
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Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
Assistència i participació a classe
Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
La qualificació del curs s'obtindrà mitjançant:
Dos exercicis d'avaluació (80%): el primer correspondrà als temes 1-3 (40%) i el segon correspondrà
als temes 4-6 (40%).
Dues activitats pràctiques (20%): la primera correspondrà als temes 1-3 (10%) i la segona
correspondrà als temes 4-6 (10%).
L'alumnat que no es presenti a cap de les activitats d'avaluació es considerarà "no avaluable" i perdrà el dret a
la recuperació. La recuperació será possible sempre que l'estudiant s'hagi presentat a un 60% de les activitats
d'avaluació.
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La nota de l'assignatura s'obtindrà del promig de les diferents qualificacions d'avaluació, sempre i quan cap
d'elles sigui inferior a 4 punts sobre 10. Es permetrà la recuperació amb la mitjana de l'assignatura no inferior
a 3,5.
La recuperació consistirà, segons el cas, en una prova global o una prova corresponent a la part del curs no
avaluada.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Activitat pràctica

20%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Prova de lexicologia històrica

40%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Prova de lexicologia sincrònica

40%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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