
Lingüística aplicada 
 
Tipus d’assignatura: optativa 
Codi: 28597 
Professora: Anna Gavarró  
Crèdits: 6 
Semestre: segon 
Cicle: segon 
 
Descripció general 
L’objectiu d’aquesta assignatura és d’introduir l’estudiant en dos camps de la lingüística: 
l’adquisició del llenguatge i les patologies del llenguatge, i les seves aplicacions. Es pressuposen 
coneixements generals de lingüística. 
 
Esbós del temari 
 
1.   Introducció 

1.1.  El llenguatge com a característica de l’espècie humana. L’origen del llenguatge. 
  Assumpcions bàsiques sobre el coneixement del llenguatge. 
1.2.  El problema de Plató, o problema lògic de l’adquisició del llenguatge. 

2. Adquisició del llenguatge 
2.1.  Característiques generals de l’adquisició de la primera llengua (L1). 
2.2.  Un cas extrem: l’emergència dels criolls. 
2.3.  L’adquisició de la sintaxi i la morfologia. Estructura de les primeres produccions 
  sintàctiques. Adquisició lèxica. Ordre de paraules. Fenòmens d’aparent 
   opcionalitat. 
2.4.  L’aprenentatge de segones llengües (L2). 

3. Patologia del llenguatge 
3.1.  Localització del llenguatge. 
3.2.  Aproximació històrica i anàlisi contemporània de l’afàsia de Broca. Altres formes 
   d’afàsia. 
3.3.  El retard específic del llenguatge. 
3.4.  Perspectives per a la diagnosi i la teràpia. 

 
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.  
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Forma d’avaluació 



L’avaluació es farà almenys en part de forma continuada, a partir de (i) els resultats obtinguts pels 
estudiants en la resolució dels exercicis i problemes indicats a Tutories integrades; (ii) l’avaluació 
de presentacions individuals a classe i, possiblement, (iii) una prova final. Establirem l’avaluació a 
principi de curs. 


