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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Aquesta assignatura requereix un domini de l'expressió oral i escrita de l'espanyol equiparable al que s'obté en
finalitzar el batxillerat. Es considera, per tant, imprescindible una correcta expressió oral i escrita de l'idioma.

Objectius

Aquesta assignatura s'ha configurat com un curs introductori, de tipus panoràmic, que pugui servir a l'alumnat
de base teòrica i de desenvolupament pràctic per a la seva posterior especialització en altres assignatures de
Grau.

L'objectiu d'aquesta assignatura és, doncs, que l'estudiant adquireixi una visió general de diferents
perspectives que pugui rebre l'estudi de la llengua espanyola en el context panhispànic, així com dels seus
diferents nivells d'anàlisi.

Competències

Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, diatòpica,
semàntica i pragmàtica).
Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i
semàntiques de la llengua espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura hispànica, de la teoria literària, de la
llengua espanyola i la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
Identificar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb
fenòmens similars d'altres llengües.
Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes
innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.

Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i lorganització
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Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i lorganització
d'informació.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar les desigualtats degudes al sexe o al gènere des del punt de vista lingüístic.
Analitzar una situació des del punt de vista lingüístic i identificar els punts de millora.
Caracteritzar els fenòmens lingüístics tenint en compte les diferents formes que adquireix l'espanyol
d'acord amb el context panhispànic (unitat en la diversitat) i el canal de transmissió (discurs oral i
discurs escrit).
Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
Detectar les característiques de l'espanyol en contextos bilingües o multilingües.
Distingir els aspectes sistemàtics dels normatius en l'estudi de la llengua.
Expressar les idees amb un vocabulari específic adequat a la disciplina seguint la normativa de la
llengua espanyola.
Fer servir les eines digitals per recollir, classificar, interpretar i analitzar dades rellevants relacionades
amb l'estudi de la varietat lingüística.
Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de
la varietat lingüística de l'espanyol.
Interpretar els diferents nivells lingüístics des de la perspectiva panhispànica i pluricèntrica.
Interpretar i utilitzar els principals conceptes lingüístics i relacionar-los amb la variació panhispànica i
pluricèntrica.
Reconèixer i descriure les varietats de l'espanyol i valorar-les en el context de la diversitat.
Utilitzar correctament els diferents registres de l'espanyol segons el context del qual formen part.

Continguts

1. La llengua espanyola dins la diversitat: varietats diacrònica, diatòpica, diastràtica i diafàsica

2. El panhispanisme: unitat dins la diversitat

3. Els nivells lingüístics de l'espanyol: sistematicitat i varietat

3.1. Estructura fònica

3.2. Estructura morfològica y lèxica

3.3. Estructura sintàctica

4. L'extensió de l'espanyol a zones bilingües o multilingües

Metodologia

L'aprenentatge de l'assignatura per part de l'alumnat es distribueix de la següent manera:

Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i
seminaris dirigits pel professorat, en què es combina l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de
textos.
Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professorat, 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 possible preparació de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com presentacions orals.
Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura pot portar-se a terme mitjançant presentacions
orals i/o proves escrites.
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Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques i pràctiques 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Supervisades

Tutories 15 0,6 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Autònomes

Estudi i preparació de proves i treballs 75 3 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

El professorat avaluarà aquesta assignatura de manera continuada mitjançant l'elaboració de tres activitats
d'avaluació sobre aspectes teòrics i pràctics. L'avaluació es distribuirà de la següent manera:

Activitat teòrica: 30 %
Activitat pràctica: 30 %
Activitat teòrica i pràctica: 40 %

Les faltes d'ortografia, expressió, lèxic i sintaxi tindran una penalització de 0,25 cadascuna, sense límit, sobre
la nota final en les diferents activitats.

Per superar l'assignatura, caldrà realitzar totes les proves. La nota final, un cop sumades totes les notes i
aplicats els percentatges a dalt indicats, haurà de ser igual o superior a 5.

Si bé és responsabilitat de l'alumnat portar al dia l'assignatura, el professorat indicarà amb suficient antelació
la data de cadascuna de les proves.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o
professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

S'obtindrà la qualificació de "No avaluable" quan l'estudiant no realitzi cap de les proves o quan un/una
estudiant hagi realitzat només un 30 % de las evidències d'avaluació. L'elaboració de més del 30 % de les
proves suposarà, doncs, la voluntat de l'estudiant de ser avaluat en l'assignatura.

Es podrà optar a la recuperació només en el cas de què l'estudiant hagi obtingut un "No avaluable" en
aquelles proves que en el seu conjunt no comportin més d'un 60 % del total de la nota final de l'assignatura.
Qui s'hagi presentat a totes les proves o al 60 % de les mateixes també podrà optar a la recuperació sempre i
quan la qualificació mínima de la mitjana de les proves fetes no sigui inferior a 3,5 punts.

En cas de demanar resposta a exàmens o sol·licitar presentació d'activitats, treballs, etc., ha de ser tot original
i no està permesa la còpia total o parcial de materials ja publicats en qualsevol suport. 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
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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

Activitat pràctica 30 % 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11

Activitat teòrica 30 % 0 0 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Activitat teòrica i pràctica 40 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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Es facilitarà una bibliografia més específica per a cadascun dels temes de l'assignatura.

Programari

És necessari tenir un ordinador amb càmara i sistema de so per connectar-se virtualment a classe o a tutoria.
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