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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
• 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. 
         
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels 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 parla : acte locutoire, illocutoire et perlocutoire. 
Els elements de l'intercanvi enunciatiu 
L'anàlisi del discurs 
          
 
3. Avaluació 
 
Exposició oral sobre la sinonímia, l’antonímia, la polisèmia o l’homonímia. 30% 
Treballs de classe 30% 
Examen final 40% 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'estudiant tindrà un dossier d'activitats a realitzar.  
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants 
trobaran materials que els ajudaran a confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals. 
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