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Descripció BOE: Presentació i desenvolupament del marc conceptual, els mètodes de 
treball i l’abast fenomenològic d’una disciplina lingüística, d’un corrent de pensament o 
d’un àmbit lingüístic unificat. 
 
Descripció curs: Examinarem quins aspectes del llenguatge són únicament humans o 
únicament gramaticals, i quins aspectes no són específics de l’espècie humana. El 
temari s’estructura en tres grans blocs: (i) la facultat del llenguatge, (ii) l’estructura de la 
gramàtica i (iii) la relació entre gramàtica i cognició. 
 
Requisits previs: Haver cursat i aprovat ja sigui Lingüística General I i Lingüística 
General II en el cas d’estudiants del pla vell o Lingüística en el cas d’estudiants del 
pla nou. És essencial poder llegir articles en anglès. 
 
Estructura del curs: S’alternaran classes en el format tradicional, en què es presentaran 
els temes centrals de cadascun dels apartats del curs, amb presentacions orals públiques 
de temes monogràfics per part dels estudiants. Aquestes presentacions orals aniran 
seguides sempre de la discussió de qüestions puntuals que ha de permetre la comprensió 
del temari. 
 
 
TEMARI 
 

1. La facultat del llenguatge. La naturalesa de la facultat del llenguatge. El 
llenguatge com a fenomen mental. Què és específic i especial del llenguatge 
humà? Quins aspectes del llenguatge no són específicament gramaticals i quins 
no són específicament humans? Gramàtica mental. Coneixement innat, 
coneixement adquirit i coneixement après. Capacitats mentals diferents del 
llenguatge. Llenguatge i consciència. 

 
2. L’estructura de la gramàtica. Lexicó i gramàtica. La naturalesa de les 

construccions. L’autonomia de la sintaxi respecte de la semàntica i viceversa. 
Significat determinat estructuralment. Idiomaticitat. Composicionalitat. 
L’arquitectura de la gramàtica: models derivacionals i models representacionals.  

 
 
3. La relació entre gramàtica i cognició. El llenguatge com una finestra al 

pensament. Concepcions internalistes del llenguatge i del significat. Categories 
lingüístiques i categories conceptuals. Estructures conceptuals i enriquiment 
composicional. Significat no composicional. Figura i fons en el llenguatge. La 
representació de l’estructura de l’espai en llengües orals i en llengües signades. 
Patrons de lexicalització. 
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AVALUACIÓ 
 
Es farà un examen final que inclourà preguntes d’assaig i exercicis. La nota que 
s’obtingui d’aquesta prova serà matisada per la participació i els resultats obtinguts al 
llarg del quadrimestre en les classes teòriques i a les tutories. 

- Un examen final (60% de la nota). 
- Presentació oral pública i discussió de temes (30% de la nota). 
- Participació a classe (10% de la nota). 

 
 
TUTORIA INTEGRADA 
 
Les TI es dedicaran a comentar i resoldre dubtes referits a les lectures, a fer exercicis 
pràctics i a contestar preguntes plantejades a les classes teòriques. 
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