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0
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OT

4

0
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OT

3

0
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OT

4

0
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OT

3

0
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OT

4

0
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OT
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0
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OT
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0
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OT

3

0
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0
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OT

3

0
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Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Altres indicacions sobre les llengües
És molt recomanable que els estudiants puguin llegir textos sobre lingüística en anglès
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Prerequisits
Les persones que s'hi matriculin han d'estar cursant algun grau relacionat amb la llengua.

Objectius
En aquest curs es revisaran fenòmens majorment fonològics i morfològics de diverses llengües, romàniques i
d'altres famílies, i es veuran les anàlisis que s'han proposat els últims decennis per explicar-los.

Competències
Estudis Clàssics
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques
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.
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.
Estudis Anglesos
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
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.
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.
Llengua i literatura catalanes
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques
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.
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.
Llengua i Literatura Espanyoles
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
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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.
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.
Estudis de Català i Espanyol
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
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.
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.
Estudis d'Anglès i Català
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
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.
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.
Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
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.
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.
Estudis d'Anglès i Espanyol
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
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.
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.
Estudis d'Anglès i Francès
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
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.
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.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats
2. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o
relacionats.
3. Construir textos normativament correctes
4. Construir textos normativament correctes.
5. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent
6. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada
7. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada.
8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
9. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
10. Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats
11. Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats.
12. Resoldre problemes de manera autònoma
13. Resoldre problemes de manera autònoma.
14. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina
15. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts
1.Introducció. Qüestions que planteja la gramàtica comparada en fonologia i morfologia.
2. Marcs teòrics i comparació gramatical: la teoria de l'optimitat i la morfologia distribuïda.
3. Anàlisi de fenòmens relacionats amb l'estructura sil·làbica: patrons de sil·labificació i estratègies de
reparació; fenòmens de truncament.
4. Restrccions sobre elements idèntics en fonologia.
5. Restriccions sobre elements idèntics en morfologia.
6. Altres fenòmens d'interfície entre fonologia i morfologia.
7. La interacció de la fonologia i la morfologia amb la sintaxi.
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Metodologia
Les activitats formatives suposen una metodologia de l'aprenentatge basat en el plantejament i la resolució de
problemes. Consistiran en:
(i) Presentacions de casos i discussió en grup dels problemes lingüístics que plantegen
(ii) Pràctiques d'argumentació sintàctica a l'aula per a reforçar els coneixements teòrics i desenvolupar la
capacitat d'anàlisi
(iii) Lectura i discussió d'articles

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

52,5

2,1

1, 2, 3, 4, 5

15

0,6

1, 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15

70

2,8

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13

Tipus: Dirigides
Classes magistrals, sessions de discussió, presentacions.
Tipus: Supervisades
Tutories programades
Tipus: Autònomes
Treball autònom

Avaluació
L'avaluació es basarà en les activitats següents:
(a) Participació activa a classe i lliurament de dos exercicis en el termini que s'estableixi. 10%.
(b) Presentació individual d'un fenomen de llengües o varietats diferents. 30%
(c) Elaboració d'un treball basat en la presentació individual. 30%
(d) Prova escrita: 30%
Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui
a dos terços o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada entre 3,5 i 4,9. La
nota màxima que es pot obtenir amb la recuperació és 5.
No es podran recuperar les activitats (a) i (b).
Les dates de les activitats d'avaluació i de la revisió pertinent s'anunciaran al Moodle.
S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un
màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.
En cas d'irregularitat (plagi, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta
activitat serà 0. Si es produeixen irregularitats en diverses activitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.
En aquests casos l'estudiant no tindrà dret a recuperació.

Activitats d'avaluació
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Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Lliurament d'exercicis

10%

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15

Presentació d'un tema per part de cada
estudiant

30%

1,5

0,06

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15

Prova escrita

30%

3

0,12

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Treball escrit

30%

5

0,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15
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A l'inici de cada tema es proporcionaran les referències específiques corresponents.
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