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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS

L’objectiu d’aquesta assignatura és que l’estudiant assoleixi una formació bàsica en lingüística que li 
permeti emprendre l’anàlisi lingüística de les dades bàsiques de qualsevol llengua del món.

ESBÓS DEL TEMARI

1.       La diversitat i la universalitat del llenguatge. Gramaticalitat i acceptabilitat. Aspectes biològic 
 del llenguatge humà. L’origen. L’adquisició del llenguatge. Gramàtica universal i gramàtica particular.

2.       L’estructura del llenguatge    
2.1.    Morfologia. Les unitats de l’anàlisi morfològica. Processos morfològics: flexió, 
derivació i composició. Al.lomorfia, morfemes porte-manteau. Tipologia morfològica. 
Morfologia no-concatenativa.
2.2.    Sintaxi. L’ordre de paraules. Papers temàtics, funcions gramaticals i marcatge de Cas. 
L'estructura sintàctica com a estructura jeràrquica; proves d’estructura sintagmàtica. 
L’estructura de la frase. El trasllat.
2.3.    Relacions de sentit entre unitats lèxiques. La composicionalitat del significat. 
Relacions de sentit entre proposicions. L’embalatge informatiu.
2.4.    Fonologia. Antecedents: Sistemes de representació gràfica de la llengua i alfabets 
fonètics. Les relacions entre sons i grafies. Caracterització articulatòria dels sons del 
llenguatge. Les unitats de l'anàlisi fonològica. Trets distintius i classes naturals. Els 
processos   fonològics. Més enllà de la fonologia lineal: síl.laba, to, harmonia.

3.       Actuació lingüística i variació
3.1.    Les llengües del món; tipologia. La llengua i la societat: la noció de comunitat 
lingüística. El  contacte de llengües; multilingüisme, diglòssia. L’alternança de llengües. 
Manteniment  i substitució d’una llengua. Pidgins i criolls. 
3.2.    Aspectes de l’adquisició del llenguatge.
3.3.    Canvi lingüístic

TUTORIES INTEGRADES 

Les tutories integrades seguiran un sistema virtual i presencial. Els estudiants trobaran 
al Campus Virtual exercicis sobre els diferents punts del programa i les instruccions 
necessàries per poder-los resoldre i la professora de l’assignatura estarà a la disposició 
dels estudiants, de manera presencial, per solucionar tots els dubtes que puguin tenir. 
 
La nota obtinguda en la realització dels exercicis formarà part de la nota final en una 
proporció que es determinarà a principis de curs.
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FORMA D'AVALUACIÓ 

L’avaluació es farà a partir de (i) els resultats obtinguts pels estudiants en la resolució dels exercicis i 
problemes indicats a Tutories integrades; (ii) una prova parcial realitzada al mes de febrer i (iii) un 
examen final que requerirà coneixement dels continguts fonamentals del curs i la capacitat de 
resoldre problemes de lingüística general.
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