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CONTINGUT 
 
Introducció als aspectes essencials de la gramàtica anglesa des d’un punt de vista descriptiu. 
El curs inclou una introducció als sons de l’anglès i l’anàlisi dels trets més significatius de la 
morfologia i de la sintaxi anglesa. Dins de la morfologia, s’estudiaran els processos de flexió 
de l’anglès i els processos de derivació, de composició i de conversió, és a dir, de creació de 
paraules. Quant a la sintaxi, es descriurà l’estructura bàsica de la frase en anglès, parant 
especial atenció als sintagmes nominal i verbal, concloent amb una introducció a la 
subordinació i les oracions de relatiu. Les classes combinaran l’exposició teòrica amb els 
exercicis pràctics. El curs pressuposa el coneixement de les nocions bàsiques de gramàtica 
per part de l’estudiant així com un nivell d’anglès suficient per seguir les explicacions a 
classe, accedir a la bibliografia i poder completar els treballs i els exàmens. 
 
OBJECTIUS 
 
Apropar l’estudiant al coneixement de la gramàtica anglesa com a instrument per aprofundir 
en el coneixement de la llengua anglesa i de la gramàtica en general.  
 
TEMARI 
 
1.Introducció a la fonètica anglesa 
 - Consonants de l’anglès 
 - Vocals de l’anglès 
 - Aspectes no segmentals (accent i ritme) 
2. Introducció a la morfologia anglesa 
 - Morfologia de flexió 
  - El substantiu, el pronom, el verb, l’adjectiu i l’adverbi 
 - Morfologia derivacional 
  - Afixació, compostos, conversió, processos menors 
3. Introducció a la sintaxi anglesa 
 - L’estructura bàsica de la frase en anglès 
 - El sintagma nominal 
 - El sintagma verbal 
  - Verbs principals i verbs auxiliars 
  - El verb i els complements verbals 
 - Oracions simples 
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 - Coordinació i subordinació 
 - Oracions de relatiu 
 
AVALUACIÓ 
 
El curs s’avalua mitjançant un examen parcial, un examen final i dos treballs principals, un 
per cada semestre. Es tindrà també en compte l’avaluació contínua valorada a partir de la 
participació a classe i a la tutoria integrada i el compliment dels deures setmanals que 
formen el component pràctic del curs. El curs serà puntuat tant com s’explica a continuació: 

- examen parcial i final: 60% 
- treballs principals: 20% 
- assistència a classe i participació a les tutories integrades: 20% 

La nota mínima per una avaluació positiva és un 55%. 
 
TUTORIA INTEGRADA 
 
Les tutories consistiran l’aclariment de dubtes i reforç de temes clau així com 
d’assessorament i reforç del nivell d’anglès instrumental. L’avaluació de les tutories sortirà 
de la correcció d’uns exercicis que els estudiants hauran de presentar.  
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