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OBJECTIUS

1És  un  curs  avançat  de  reflexió sobre  la  facultat  humana del  llenguatge  i  la  seva 
plasmació gramatical. Els  models  que s’utilitzaran seran el  de  principis  i  paràmetres 
(Chomsky,  1981; Chomsky & Lasnik, 1992) i  el  model minimista (Chomsky,  1995). 
L’objectiu principal de l’assignatura és millorar la capacitat d’anàlisi i d’argumentació 
gramatical dels estudiants. També s'assenyalaran els punts de contacte existents entre les 
propostes d'aquestes teories i les de la gramàtica tradicional. El material empíric estudiat 
correspondrà preferentment al català i a l'espanyol.

CONTINGUT

Llengua-e  i  llengua-i. L’adquisició  lingüística.  Gramàtica  universal  i  gramàtiques 
particulars. Principis i paràmetres. Els mòduls de la gramàtica. Interfícies: forma lògica i 
forma fonètica. El principi d’interpretació plena. Trets lèxics i trets gramaticals. Trets 
interpretables i no interpretables. La sintaxi com a projecció de les dependències lèxiques. 
Les dues operacions computacionals bàsiques: fusió (externa i interna) i concordança. 
L’estructura  argumental. La  projecció  de  les  categories  lèxiques.  El  principi 
d'endocentricitat  dels  sintagmes.  Projeccions lèxiques  i  projeccions  funcionals.  Les 
relacions  estructurals  bàsiques:  domini,  precedència i  comandament-c. Predicació  i 
oració. Els principis temàtics: el criteri temàtic i el principi de projecció. El principi de 
projecció  ampliat.  Les  categories  buides:  tipologia.  El  principi  de  visibilitat.  La 
verificació del cas. Cas estructural i cas inherent. El moviment. El lligam i el control.

AVALUACIÓ

El 80% de la nota s’obté 1mitjançant un examen final sobre els continguts de la matèria i 
el 20% correspon a la intervenció del estudiants a la classe i a la valoració dels exercicis 
realitzats durant el curs. 1Les classes de teoria es basaran en les exposicions del professor 
i en les discussions de classe. Les pràctiques es dedicaran al comentari de textos i a la 
realització d'exercicis d'anàlisi.
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TUTORIA INTEGRADA

L’assignatura tindrà presència al Campus Virtual, on es col·locaran els materials del curs i 
s’activarà un fòrum de discussió sobre els continguts de l’assignatura. També hi haurà 
sessions discrecionals de tutoria per a la direcció del treball dels estudiants.
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