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Objectius

• Reflexionar sobre els elements que incideixen en la construcció del sentit.  

• Iniciar-se en l’anàlisi sèmica. 

• Prendre consciència de l’ús que fan del llenguatge els interlocutors en una situació 
d’interecció comunicativa. 

  

  

Continguts 

Continguts 

• Sintaxis, semàntica i pragmàtica 
• Anàlisi del contingut lèxic: semèmes, sèmes et archisemèmes 
• L'anàlisi semàntica de la paraula. Els camps semàntics 
• El sentit. Les faits de sens. Connotació i denotació. 
• Expressions figées, proverbes et dictons 
• El sentit explicit i el sentit implicit. Presuposició i sobreentès. 
• La subjectivitat del llenguatge 
• Sinonímia, hiponímia i antonímia 
• Polisèmia i homonímia. Problemes d'ambigüitat 
• Els actes de parole : acte locutoire, illocutoire et perlocutoire.  
• Els elements de l'intercanvi enunciatiu 
• L'anàlisi del discurs  

  
  

  

Avaluació  

S’avaluarà:  

la capacitat de l’estudiant per dur a terme un procés de comprensió i interpretació del 



conte literari que sigui adequat i precís, tant des del punt de vista del contingut com del 
discurs (ordre, claredat i precisió). 

L’avaluació es reparteix de la següent manera: 

- un examen a la fi del quadrimestre. Valor en la nota global: 45% 

-Comentari individual d’un conte o un altre tipus de treball que el professor pugui 
decidir. Valor en la nota global: 45% 

-Pràctiques de comprensió i anàlisi sobre algun aspecte dels contes treballats. Valor 
en la nota global: 10% 

Per alliberar del tot l’assignatura cal haver aprovat totes les parts (que han d’estar 
aprovades totes amb una nota no inferior a 5); a més, la nota global de l’assignatura es 
ponderarà amb la valoració de la participació dels estudiants a classe i també amb 
l’assistència.  

  

  
Metodologia de treball 

Explicacions teòriques seguides d’exercicis pràctics. 

Avaluació 

• Exposició oral sobre la sinonímia, l’antonímia, la polisèmia o l’homonímia. 30% 
• Treballs de classe 20% 
• Examen final 50% 

  

 


	 
	 
	 

