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Prerequisits

No s'estableixen prerrequisits.

Objectius

- Presentar les teories, elements i tècniques presents en les obres lexicogràfiques.
- Conèixer les obres bibliogràfiques bàsiques i els diccionaris representatius d'un model o d'una
època.
- Estudiar les aplicacions informàtiques a la lexicografía, especialment a la lexicografia
espanyola.
- Entendre les relacions entre lexicografia i terminologia.
- Aplicar els mètodes propis de la terminologia al tractament del lèxic.

Competències

Llengua i Literatura Espanyoles
Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica,
social i pragmàtica).
Conèixer i utilitzar adequadament els recursos tradicionals i electrònics propis de la llengua i la
literatura espanyoles i ser capaç d'elaborar un treball acadèmic amb aquests recursos.
Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
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

Explotar totes les possibilitats dels diccionaris electrònics.
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Explotar totes les possibilitats dels diccionaris electrònics.
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
Interpretar la informació sobre la variació lingüística que proporcionen els diccionaris.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Resoldre problemes de manera autònoma.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.
Utilitzar els diccionaris per obtenir informació sobre els aspectes normatius de l'estructura de la llengua
espanyola.
Utilitzar les eines d'anàlisi de corpus.

Continguts

1.- Introducció. Lexicografia, terminologia, terminografia.

2.- Estructura de l'obra lexicogràfica. Macroestructura i microestructura.

3.- Estudi especial de la definició.

4.- Tipus de diccionaris.

5.- Tècniques actuals per a la construcció de diccionaris.

6.- Llengua comuna i llenguatge d'especialitat

7.- La terminologia científica

8.- Aspectes del treball terminològic

9.- Línias generals en la història de la lexicografia i la terminologia espanyola.

Metodologia

El treball serà individual i tractarà sobre algún problema pràctic de la lexicografia i/o la terminologia.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en grup 45 1,8 1, 5, 6, 7, 8

Tipus: Supervisades

Avaluació 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Treball sobre el diccionaro / Lectura i preparació dels temes 100 4 1, 2, 4, 5, 6

Avaluació

Es pot presentar a la reavaluació l'estudiant que hagi realitzat al menys 2 exercicis d'avaluació.

Es considera "no avaluable" l'estudiant que no hagi lliurat el 50% de las proves d'avaluació, i per
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Es considera "no avaluable" l'estudiant que no hagi lliurat el 50% de las proves d'avaluació, i per
tant, no té dret a la reavaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova escrita dels temes 1, 2, 3, 4 i 5 35 % 0 0 3, 5, 6, 7

Prova escrita dels temes 6, 7, 8 i 9 35% 0 0 5, 6, 7

Treball d'aplicació 30% 0 0 1, 2, 4, 8
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