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 OBJECTIUS 
 
L’objectiu d'aquesta assignatura és que l’estudiant assoleixi una formació bàsica en 
Lingüística que tingui en compte les característiques generals del llenguatge, els 
principals conceptes referents a la seva estructura i els aspectes més significatius del seu 
ús social. 
  
 
 CONTINGUTS 
 
 Bloc I: Característiques generals del llenguatge 
 
1. La diversitat i la universalitat del llenguatge 
2. L’aspecte comunicatiu del llenguatge 
3. L’aspecte biològic del llenguatge 
4. Els criteris de classificació de les llengües 
 
Bloc II: L’estructura del llenguatge 
 
5. L’estructura fonètica 
6. L’estructura fonològica 
7. L’estructura morfològica 
8. L’estructura sintàctica 
9. L’estructura semàntica 
 
 Bloc III: El llenguatge en context 
 
10. La pragmàtica 
11. La variació lingüística 
12. El canvi lingüístic 
13. Llengua i societat 
 
 



  
  
 AVALUACIÓ 
 
1ª Convocatòria (juny de 2010) 
 
La qualificació de la primera convocatòria s’obtindrà a partir de la mitjana de dos 
exàmens parcials i la participació activa de l’estudiant durant el curs. La puntuació dels 
dos exàmens equivaldrà a un 90% de la nota final (45% cada examen), mentre que la 
participació activa equivaldrà al 10% restant. 
 
El primer parcial serà sobre els temes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10 del programa i el segon 
parcial sobre els temes 5, 6, 11, 12 i 13. 
 
Per tal de fer la mitjana, la nota de cadascun dels exàmens haurà de ser igual o superior 
al 4 (és a dir, amb un 3 i un 7 no es podrà fer la mitjana, i l’alumne obtindrà la 
qualificació de suspens).  
 
Si no s’obté una nota igual o superior al 4 al primer examen, l’alumne haurà de realitzar 
un examen final sobre la totalitat del temari el dia designat per fer el segon examen. Si 
l’alumne no es presenta al segon examen (encara que s’hagi presentat al primer 
examen), la qualificació final serà no presentat. 
 
Les faltes d’ortografia als exàmens descomptaran 0,10 punts cadascuna. 
 
2ª Convocatòria (setembre de 2010) 
 
La qualificació de la segona convocatòria s’obtindrà a partir d’un examen sobre la 
totalitat del temari. 
 
  
 TUTORIES 
 
Les tutories integrades seguiran un sistema presencial i consistiran en el seguiment de 
les activitat de l’alumne (resolució de dubtes, discussió de les qüestions que puguin 
sorgir a propòsit de les lectures, consulta dels materials recomanats) mitjançant la 
utilització de les hores de despatx.   
 
Només es contestaran els missatges enviats des de l’adreça institucional 
(@campus.uab.cat) a través del Campus Virtual. 
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