
SOCIOLINGÜÍSTICA

JOAN  A.  ARGENTER

OBJECTIUS

Descriptor BOE: Estudi del fenomen lingüístic en el context sociocultural amb especial 
atenció a situacions de contacte intercultural i interlingüístic
  
Objectius: Adquirir  un coneixement clar i  precís dels conceptes analítics i descriptius 
bàsics de la sociolingüística. Familiaritzar-se amb els corrents d’anàlisi més significats. 
Reflexionar sobre casos concrets d’interès particular.

Requisits:  Haver  cursat  “Lingüística  general”  o  “Lingüística”.  És  recomanable un 
coneixement suficient de l’anglès (aptitud lectora i comprensió).

CONTINGUT

A)  Enfocaments

1. Concepcions entorn de la natura i les funcions del llenguatge.
2. Interpretació de les relacions entre el llenguatge i la societat.
3. L’anàlisi macrosociolingüística i l’anàlisi microsociolingüística.
4. La sociologia del llenguatge i  la sociolingüística. La sociolingüística correlacional. 
L’etnografia de la comunicació i l’antropologia lingüística. La sociolingüística interactiva. 

B)  Conceptes sociolingüístics fonamentals.

1.  Comunitat  lingüística  i  comunitat  de parla. Llenguatge i  socialització. Les xarxes 
comunicatives. El context sociocultural i el llenguatge en situació. 
2. Variabilitat de l’ús lingüístic en funció dels grups socials, del context, de les relacions 
interpersonals. Àmbits d’ús i normes d’ús.
3. La variació lingüística inherent. Variables lingüístiques i variables socials. La noció de 
variable sociolingüística. L’estratificació sociolingüística.
4. Llengua estàndard, dialectes i registres de situació. 
5. Poder, conflicte i solidaritat. Mobilitat social i canvi lingüístic. La construcció del grup 
i de les identitats. Les xarxes de relació social. 
6. Bilingüisme i multilingüisme. Diglòssia i conflicte lingüístic. L’alternança lingüística. 
Actituds lingüístiques. 
7.  Substitució i manteniment d’una llengua. Discurs i ideologies lingüístiques. 
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C)  Aplicacions

1.  La planificació lingüística. Planificació del corpus: Codificació i elaboració d’una 
llengua. El conreu de la llengua (Sprachkultur). Planificació de l’estatus: drets lingüístics 
i polítiques lingüístiques.

AVALUACIÓ

L’avaluació es farà en funció de les activitats següents:
(a) Recensió d'una obra significativa de lectura complementària.
(b) Participació en els debats 
(c) Assaig de treball de camp (recollida, anàlisi, interpretació de dades naturals)
(d) Prova final, que constarà de (i) preguntes tipus test, (ii) comentari d'un text de les 
lectures complementàries, (iii) definicions conceptuals.
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