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Prerequisits

L'estudiant ha de tenir una formació bàsica en fonètica i fonologia de la llengua espanyola; per això, ha
d'haver superat l'assignatura de .Fonètica i Fonologia de l'espanyol
També ha de tenir adquirides les habilitats de recerca i discriminació de la informació, així com de la lectura
crítica.
Ha de ser capaç de redactar i exposar oralment un text acadèmic.

Objectius

Descriure el component fonològic de la llengua espanyola, analitzant els inventaris vocàlics i consonàntics,
l'organització sil.làbica, els processos fonològics i les propietats entonatives.

Emmarcar tipològicament els principals fenòmens fonològics de la llengua espanyola i relacionar-los amb
fenòmens similars d'altres llengües romàniques.

Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.

Conéixer les principals aproximacions teòriques a la fonologia de l'espanyol.

Competències

Llengua i Literatura Espanyoles
Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb
fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
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.
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Resultats d'aprenentatge

Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
Identificar els processos fonològics dels segments de l'àmbit de la síl·laba.
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.

Continguts

1. Fonaments teòrics i descriptius
De la fonètica a la fonologia: objecte d'estudi i unitat d'anàlisi. L'Alfabet Fonètic Internacional: principis i tipus
de transcripció fonètica. Models fonològics i fonologia de l'espanyol.

2. Del fonema als trets distintius.
Forma subjacent i forma fonètica. Classificació en trets distintius.
Inventari i distribució dels fonemes vocàlics de l'espanyol. Vocals i semivocals. Els hiatus excepcionals en
espanyol i la seva distribució lèxica.
Inventari i distribució dels fonemes consonàntics de l'espanyol. Alguns problemes recurrents de categorització:
les oclusives sonores i aproximants; l'aproximant palatal sonora; les ròtiques.

3. Estructura de la síl·laba
Evidències fonètiques i fonològiques. La síl·laba com a unitat fonològica. Organització sil.làbica. Condicions
generals i principis de silabificació en espanyol: escala de sonoritat; restriccions en l'atac; restriccions en la
rima.
Dominis de silabificació. (Re)silabificació a travès de fronteres lèxiques i morfològiques. Grups de vocals i de
consonants.

4. Processos fonològics de l'espanyol
Els processos com a punt de trobada de la fonètica i la fonologia. Processos fonètics i processos fonològics.
Formalització dels processos fonològics. Processos lèxics i processos postléxics. Processos de simplificació.
Processos de reforç. Processos contextuals de modificació articulatòria.

5. Teories de l'entonació
Aproximacions a l'estudi de l'entonació. Llengües tonals i llengües entonatives. Patrons entonatius i
organització prosòdica. Introducció a la fonologia de l'entonació. Unitats bàsiques: accents tonals i accents de
frontera. La noció de jerarquia prosòdica.

Metodologia

La metodologia es durà a terme de la següent manera:
(1) Un 35% d'activitats dirigides amb lliçons magistrals (un 17,5%) i resolució d'exercicis pràctics a partir de la
lectura de referències bibliogràfiques sobre temes concrets (un 17,5%)
(2) Un 15% d'activitats supervisades. Pràctiques d'aula que, a partir de l'estudi de casos concrets, pretenen
reforçar els coneixements teòrics i desenvolupar la capacitat d'anàlisi.
(3) Un 50% d'activitats autònomes.
En aquestes activitats es tindrà en compte la capacitat de l'alumne per realitzar treballs en grup o
individualment. L'alumne haurà de triar un tema dels explicats a classe i haurà d'aprofundir sobre la
bibliografia d'aquest tema per dur a terme un treball d'anàlisi fonològica amb discussió dels problemes. La
redacció del treball i l'exposició a classe formaran part de les activitats d'avaluació de l'assignatura.

Activitats formatives

Resultats
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Títol Hores ECTS d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats a l'aula 52,5 2,1 2, 5

Estudi aprofondit d'un problema de fonologia de l'espanyol 75 3 1, 3, 4

Tipus: Supervisades

Propostes d'anàlisi fonológica de qüestions segmentals o
suprasegmentals

22,5 0,9 3, 4

Avaluació

El mètode d'avaluació constarà de dues parts:
a) La resolució d'uns exercicis que lliurarà la professora a classe. L'alumne tindrà una setmana per a la
resolució d'aquests exercicis (40%).
b) La realització d'un treball sobre un problema de fonologia de l'espanyol o una revisió bibliogràfica d'algun
tema del programa (inclou redacció del treball i exposició oral a classe) (60%)

Les activitats d'avaluació que es lliurin més enllà de la data fixada no seran acceptades.
En cas que les activitats realitzades no arribin al 70% del pes total, les persones afectades no seran
avaluables i rebran la qualificació de "No presentat".

La nota final de l'assignatura serà la suma (ponderada) de les puntuacions obtingudes en cada activitat. Amb
una nota final entre 3,5 i 4,9 l'alumne pot optar a la revaluació mitjançant una prova addicional en el període
d'avaluació fixat per la Facultat, considerant el que queda recollit en l'apartat de revaluació.

Per superar l'assignatura, s'hauran de realitzar totes les activitats i lliurar-les en el termini fixat.

Òbviament totes les activitats, treballs, etc., han de ser originals i no està permesa la còpia total o parcial de
materials ja publicats en qualsevol suport. En cas de presentar material no original sense indicar el seu origen,
la qualificació de l'activitat o treball serà automàticament de Suspens (0).

Revaluació
Els estudiants que hagin obtingut una nota entre el 3,5 i el 4,9 podran recuperar l'assignatura presentant les
activitats/treballs modificats segons els comentaris/correccions pertinents.
Per poder optar a la revaluació, l'alumne haurà haver-se presentat abans a totes les proves avaluables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Anàlisi de casos 60 0 0 2, 3, 4, 5

Assaig sobre un problema de fonologia de l'espanyol 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5
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