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Prerequisits

No hi ha prerequisits específics per aquest mòdul

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és familiaritzar els estudiants amb els fonaments del
tractament de la informació i comunicació multilingüe. Es presentaran, en particular, les
eines teòriques i pràctiques bàsiques per a l'anàlisi del component lèxic i semàntic.

Competències

Tractament de la informació i comunicació multilingüe
Analitzar i gestionar el multilingüisme en contextos i aplicacions diferents.
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes relacionats amb el seu àmbit d'estudi
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
Dur a terme i avaluar descripcions lingüístiques segons diferents models teòrics.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Seleccionar i aplicar una metodologia científica adequada a l'objecte d'estudi

Resultats d´aprenentatge

Analitzar les particularitats lèxiques de la comunicació multilingüe i exolingüe (interaccions plurilingües,
code switching, produccions en L2, bilingüisme, etc.).
Aplicar amb rigor i de manera sistemàtica la metodologia científica adoptada
Aplicar els coneixements teòrics adquirits per a lanàlisi del component lèxic i semàntic en lavaluació
dentorns virtuals plurilingües relacionats amb les àrees destudi dambdues especialitats del màster.
Completar la informació rebuda en el mòdul mitjançant la recerca de bibliografia complementària.
Distingir els aspectes generals dels aspectes específics duna llengua concreta mitjançant lanàlisi
contrastiva del sistema lexicosemàntic de dues llengües o més.
Elaborar larticle lexicogràfic corresponent a un lema per a una aplicació de processament automàtic del

llenguatge natural (PLN) o densenyament-aprenentatge de llengües (COMM).
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llenguatge natural (PLN) o densenyament-aprenentatge de llengües (COMM).
Emprar les eines informàtiques actuals per a la gestió de referències bibliogràfiques
Extreure els coneixements necessaris i organitzar-los per planificar un projecte davaluació del
component lèxic i semàntic en un entorn virtual relacionat amb ambdues especialitats del màster.
Identificar la metodologia més adequada per a la resolució d'un problema lingüístic
Identificar lorientació teòrica que hi ha al darrere duna descripció lingüística mitjançant la interpretació
del metallenguatge.
Seleccionar la bibliografia científica més rellevant i actualitzada relacionada amb lobjecte destudi.

Continguts

1. Recursos Lingüístics

1.1. El concepte de corpus. El disseny de corpus. Anàl·lisi i aplicacions dels corpus

1.2 Obtenció de corpus. Transcripció i anotació de corpus. Codificació de corpus

2. Classes semàntiques d'unitats lèxiques

2.1. Estructures predicat-argument

2.2. Formalització de les classes semàntiques

3. Frasemes

3.1. Definició de frasema. Classificació dels frasemes

3.2. Modelització de les col·locacions: les funcions lèxiques

4. Deslexicalització dels frasemes

4.1 Marc teòric. Tipologia. Mecanismes

4.2 Deslexicalització com a recurs estilístic i procediment de restauraciósemàntica

Metodologia

Classes expositives

Pràctiques d'aula

Elaboració de Treballs

Estudi personal

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Discussió a partir dels exercicis elaborats 10 0,4 2, 3, 5, 9, 10

classes expositives 35 1,4 1, 8, 10

Tipus: Supervisades
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Realització d'exercicis d'aplicació 12,5 0,5 2, 3, 5, 6, 8, 9

Tipus: Autònomes

Síntesis bibliogràfiques 10 0,4 4, 7, 10, 11

Treballs d'aplicació 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10

Avaluació

Els estudiants hauran de lliurar diferents tipus d'exercicis al llarg del semestre per tal de
posar en pràctica els coneixements adquirits i desenvolupar les competències indicades

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Discussions a classe 15% 15,5 0,62 1, 2, 5, 9, 10

Prova pràctica 45% 30 1,2 2, 3, 7, 9, 11

Prova teòrica 35% 27 1,08 1, 4, 5, 6, 8, 10
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