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Titulació

Tipus

Curs

Semestre

2500243 Estudis clàssics

FB

1

2

2500245 Estudis anglesos

FB

1

1

2500247 Llengua i literatura catalanes

FB

1

2

2500248 Llengua i literatura espanyoles

FB

1

2

2501818 Estudis de Francès i Català

FB

1

1

2501856 Estudis de Francès i de Clàssiques

FB

1

2

2501857 Estudis de Francès i Espanyol

FB

1

1

2501902 Estudis d'Anglès i Català

FB

1

1

2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques

FB

1

2

2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol

FB

1

1

2501913 Estudis d'Anglès i Francès

FB

1

1

2502533 Estudis Francesos

FB

1

2

Professor de contacte

Utilització de llengües

Nom: Anna Gavarró Algueró

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Anna.Gavarro@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits
No hi ha requisits específics per fer l'assignatura. És recomanable de poder llegir l'anglès per poder accedir
a la bibliografia.

Objectius
L'assignatura d'Introducció a la lingüística es correspon amb la matèria de Lingüística i té per objectius
introduir l'estudiant de Lletres (de qualsevol especialitat) en l'estudi científic del llenguatge. Atesa la
centralitat del llenguatge com a capacitat característica i exclusiva dels humans, uns coneixements bàsics
d'aquest camp són bàsics per a qualsevol estudiant de la facultat.

Competències
Estudis anglesos
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Estudis anglesos
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Llengua i literatura catalanes
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Estudis Francesos
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i
semàntiques de la llengua actual.
2. Construir textos normativament correctes
3. Descriure, identificar i contrastar les estructures bàsiques de les llengües.
4. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent
5. Explicar els fonaments dels processos de comunicació i interpretació lingüístics.
6. Explicar els fonaments i els principis del llenguatge, així com les propietats i les característiques de les
llengües naturals.
7. Expressar continguts i arguments de manera raonada en discursos (orals i escrits) de caràcter formal
8. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics
9. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics.
10. Identificar els components bàsics de les estructures del llenguatge i analitzar i comparar les estructures
fonològiques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques de les llengües.
11. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
12. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
13. Organitzar amb eficàcia i rendibilitat la part autònoma de l'aprenentatge
14. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina
15. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.
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Continguts
1. Introducció. La diversitat i la universalitat del llenguatge. Gramaticalitat i acceptabilitat. Aspectes
biològic del llenguatge humà. L'origen. L'adquisició del llenguatge. Gramàtica universal i gramàtica
particular.
2. L'estructura del llenguatge

2.1 Morfologia. Les unitats de l'anàlisi morfològica. Processos
morfològics: flexió, derivació i composició. Al.lomorfia, morfemes porte-manteau. Tipologia morfològica.
Morfologia no- concatenativa.
2.2. Sintaxi. La composicionalitat del significat. L'ordre de paraules. Papers temàtics, funcions gramaticals i
marcatge de Cas. L'estructura sintàctica com a estructura jeràrquica; proves d'estructura sintagmàtica.
L'estructura de la frase. El trasllat.
2.3. Fonologia. Caracterització articulatòria dels sons del llenguatge. Les unitats de l'anàlisi fonològica. Trets
distintius i classes naturals. Els processos fonològics. Més enllà de la fonologia lineal: síl.laba, to.

Metodologia
La metodologia seguida a l'assignatura serà de l'aprenentatge per resolució de problemes.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

60

2,4

1, 3, 6, 8, 9, 10

15

0,6

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15

55

2,2

1, 3, 10, 11, 12, 13

Tipus: Dirigides
Classes magistrals i discussió de problemes en grup a l'aula
Tipus: Supervisades
Resolució de problemes de lingüística
Tipus: Autònomes
Cerca d'informació i estudi

Avaluació
L'avaluació serà continuada i la nota final s'establirà a partir de (i) els resultats d'un examen escrit realitzat
durant el curs i (ii) l'avaluació d'exercicis escrits i d'altres treballs que s'estableixin durant el curs. El nombre
mínim d'elements a avaluar serà de tres.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Exercicis escrits d'anàlisi lingüística original

40%

15

0,6

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13

Prova escrita

60%

5

0,2

1, 3, 6, 7, 9, 10

Bibliografia
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a la UAB).
*Fromkin, V. (ed.) (2000) Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory. Malden, Massachusetts/Oxford:
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Boston, Bedford / St. Martin's. Student site:
http://www.bedfordsmartins.com/linguistics/
Radford, A.; Atkinson, M.; Britain, M.; Clahsen, H.; Spencer, A. (1999), Linguistics. An Introduction,
Cambridge, Cambridge University Press. Traducció al castellà de N. Bel, Introducción a la lingüística,
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The World Atlas of Linguistic Structures http://wals.info/

Hi ha materials preparats especialment per a l'assignatura a l'OCW de la UAB, a
http://ocw.uab.cat/ciencies-humanes
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