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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS

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).

ESBÓS DEL TEMARI

A)  Conceptes sociolingüístics fonamentals.
 

1. Comunitat lingüística i comunitat de parla. Llenguatge i socialització. Les xarxes socials, la 
construcció del grup i les identitats. 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.
 
B) Lingüística i sociolingüística en situacions de contacte
 
4. Causes i conseqüències del contacte. Factors primaris i factors secundaris. Conseqüències 
lingüístiques, psicosocials, socioculturals. 
5. Conseqüències en l’ús social de les llengües. La tria de llengua. Patrons de distribució funcional: 
diglòssia, conflicte i subordinació lingüística.
6. Conseqüències en les formes comunicatives de l’ús lingüístic. Codis, l’alternança de codis i les 
seves formes. Explicacions formals i funcionals. Estratègies de neutralitat i estratègies d’adaptació. 
Alternança, mescla, fusió.
7. Conseqüències socioculturals: Substitució i manteniment d’una llengua. Fenòmens de restricció 
funcional i reducció formal. Interferències per manlleu i per substitució. L’extinció d’una llengua. 
Comunitat terminal i darrers parlants: contínuum de competència i semilingüisme. Decadència d’una 
llengua: pèrdua de recursos expressius i obsolescència. Els darrers parlants d’una llengua.
8. Conseqüències lingüístiques. Contacte i canvi lingüístic induït. Tipologia de les formes 
d’interferència en els processos de manteniment/substitució. Convergències. Alteració tipològica. 
Llengües mixtes. Calc i llengües calc. Pidginització i criollització.
9. Capgirament de la substitució lingüística. Recuperació i revitalització d’una llengua. Purificació, 
codificació, estandardització, elaboració i conreu d’una llengua.

TUTORIES INTEGRADES 
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Virtual / Despatx. Aclariments conceptuals i metodològics. Comprensió de les lectures. Direcció dels 
treballs.

BIBLIOGRAFIA ESSENCIAL 

Bibliografia bàsica (manuals):
 
Appel, René i Muysken, Pieter, Bilingualism and language contact, Arnold, London, 1988. [Bilingüismo 
y contacto de lenguas, Ariel, Barcelona, 1996.]
Boix, Emili i Vila, Xavier, Sociolingüística de la llengua catalana, Ariel, Barcelona, 1998.
Coulmas, Florian, Sociolinguistics. The study of speakers’ choice, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2005.
Fasold, Ralph, The sociolinguistics of society, Blackwell, Oxford, 1984.  [La sociolingüística de la 
sociedad. Introducción a la sociolingüística, Madrid, Visor Libros, 1996.]
Meyerhoff, Miriam, Introducing sociolinguistics,  Routledge, London, 2006.
 
Bibliografia complementària:
 
S’especificarà al llarg del curs.

FORMA D'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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