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Prerequisits
És recomanable poder llegir en anglès.

Objectius
L'assignatura té com a objectiu fonamental familiaritzar l'alumne amb les principals línies d'investigació en
l'estudi de la relació entre el llenguatge, la cultura i la cognició. Amb aquesta finalitat, es durà a terme un
plantejament interdisciplinari, basat, sobretot, en les aportacions teòriques i empíriques de la lingüística
cognitiva i la psicolingüística.

Competències
Estudis Clàssics
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i
principis universals.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de
les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la
comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament
i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
Estudis Anglesos
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i
principis universals.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de
les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la
comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament
i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
Llengua i literatura catalanes
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i
principis universals.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
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Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de
les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la
comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament
i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
Llengua i Literatura Espanyoles
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i
principis universals.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de
les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la
comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament
i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
Estudis de Català i Espanyol
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i
principis universals.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de
les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la
comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament
i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
Estudis d'Anglès i Català
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i
principis universals.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de

3

Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de
les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la
comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament
i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i
principis universals.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de
les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la
comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament
i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
Estudis d'Anglès i Espanyol
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i
principis universals.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de
les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la
comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament
i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
Estudis d'Anglès i Francès
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i
principis universals.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de
les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la
comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament
i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
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Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Analitzar diversos tipus de dades lingüístiques.
Construir textos normativament correctes
Construir textos normativament correctes.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent
Establir generalitzacions tipològiques
Establir generalitzacions tipològiques.
Fer servir i interpretar textos de caràcter interdisciplinari sobre les connexions entre la lingüística i altres
disciplines
Fer servir i interpretar textos de caràcter interdisciplinari sobre les connexions entre la lingüística i altres
disciplines.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Identificar opcions teòriques diferents o maneres de tractar els mateixos problemes des de marcs
teòrics alternatius
Identificar opcions teòriques diferents o maneres de tractar els mateixos problemes des de marcs
teòrics alternatius.
Interpretar els mètodes esmentats sobre la base de models sociolingüístics
Interpretar els mètodes esmentats sobre la base de models sociolingüístics.
Redactar breus treballs originals sobre aquests temes
Redactar breus treballs originals sobre aquests temes.
Resoldre problemes d'anàlisi gramatical.
Resoldre problemes de manera autònoma
Resoldre problemes de manera autònoma.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.
Utilitzar els mètodes bàsics de recopilació i tractament de dades lingüístiques.

Continguts
1. La relació entre el llenguatge, la cultura i la cognició des de diferents perspectives teòriques.

La relativitat lingüística. La lingüística cognitiva.

2. La teoria dels prototips i la categorització. Els models culturals de categorització.
3. La semàntica de marcs. Els marcs conceptuals com a constructes culturals.
4. La metonímia conceptual. Les realitzacions lingüístiques i culturals de la metonímia
5. La metàfora conceptual i les expressions lingüístiques metafòriques. La universalita
6. La tipologia dels esdeveniments de moviment i la relativitat lingüística.
NB: el primer dia de classe es lliurarà un programa desenvolupat de continguts.

Metodologia
L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumnat es desenvolupa, principalment, a través de dos
tipus d'activitats: (i) classes magistrals i pràctiques dirigides pel professor (explicació teòrica, discussió de la
bibliografia indicada i resolució d'exercicis) i (ii) estudi personal (lectura de la bibliografia indicada, realització
de treballs, preparació de comentaris analítics, etc.).

Activitats formatives
5

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes teòriques i exposició
temari

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22

Grups de discussió

20

0,8

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Exercicis

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22

Tutories i exercicis

20

0,8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22

Estudi

20

0,8

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Lectures

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
L'avaluació es realitzarà a partir de tres tipus d'activitats:
a) examen final: 50%;
b) exercicis parcials d'anàlisi: 30%
c) dos treballs (no superiors a 3 pàgines) el contingut dels quals serà acordat al llarg del curs: 20%.
Pel que fa a la reavaluació, s'hi podrà acollir l'alumnat amb una nota mitjana no inferior a 3,5. Per tal de poder
participar en aquesta recuperació, l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en les activitats (a) i (b). La
nota màxima que es pot obtenir a la reavaluació és un 5. La realització del 30% de les tasques d'avaluació
(treballs/exercicis/examen) exclou la possibilitat d'obtenir la qualificació de "No avaluable" com a nota final del
curs.
Pel que fa al procediment de revisió de les qualificacions, en el moment de realització de cada activitat
avaluativa, el professor informarà l'alumnat via Moodle del procediment i data de revisió de les qualificacions.
En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Dos treballs

20%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22
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Examen final

50%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22

Exercicis parcials
d'anàlisi

30%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22
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