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Prerequisits

Els que es demanen per fer el màster.

Objectius

En aquest mòdul s'analitzen els fonaments lingüístics i els criteris que regeixen l'establiment de la norma oral i
escrita. S'estudia la relació entre la descripció gramatical concebuda com a sistema de competència i
producció lingüístiques i la gramàtica codificadora.

Competències

Aplicar els mètodes dinvestigació propis dels àmbits lingüístic i literari.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Construir un discurs argumentat de valoració crítica duna anàlisi lingüística o literària.
Contextualitzar textos per analitzar-los i produir-los.
Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques
d'altres investigadors i professionals.
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 sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
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Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar la diferència entre gramàtica descriptiva i gramàtica pedagògica.
Aplicar la diferència entre gramàtica descriptiva i gramatical normativa.
Avaluar la realitat sociolingüística en la qual se situa la llengua catalana.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Conèixer les noves teories lingüístiques i les seves metodologies.
Construir un discurs elaborat de valoració crítica dels diferents aspectes de la codificació.
Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques
d'altres investigadors i professionals.
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 sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Bloc 1. Anàlisi d'alguns fenòmens sintàctics del català

Professor: Jordi Fortuny

Despatx 4.12

Tel. 93 403 56 31

Edifici Josep Carner

Departament de Filologia Catalana

Universitat de Barcelona

jordifortuny@ub.edu

1. Fonaments teòrics: papers temàtics i funcions gramaticals

1.1 Els papers temàtics

1.2 El principi de projecció

1.3 El criteri temàtic

1.4 La hipòtesi d'assignació temàtica universal
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1.4 La hipòtesi d'assignació temàtica universal

1.5 El filtre de cas

2. Casos d'estudi

2.1 Els predicats meteorològics

2.2 Els predicats inacusatius

2.3 Els predicats psicològics

2.4 Els predicats pseudocopulatius

2.5 Els usos absoluts dels verbs nocionalment diàdics

2.6 La inversió copulativa

Bloc 2. Morfologia

Professora: Teresa Cabré (UAB)

Despatx B8/0046

Departament de Filologia Catalana

Facultat de Lletres

Universitat Autònoma de Barcelona

teresa.cabre@uab.cat

Flexió de gènere: l'exponent d'un tret morfosintàctic

Processos morfològics no afixals: el truncament hipocorístic i el truncament vocatiu

Manlleus: adaptació morfofonològica, variació dialectal i prescripció

Clítics pronominals de 3a persona: estructura morfosintàctica, representació fonològica i llengua
estàndard

Bloc 3. De la descripció sintàtica a la prescripció

Professora: Gemma Rigau

Despatx: B11-264

Tel. 935811222

Departament de Filologia Catalana

Universitat Autònoma de Barcelona

gemma.rigau@uab.cat

1. La pronominalització dels complements del nom: estratègies i restriccions

1.1. El pronom en

1.2. Els pronoms genitius o possessius

1.3. Els pronoms de datiu
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1.3. Els pronoms de datiu

1.4. L'anàfora el·líptica o zero

2. La representació anafòrica dels complements direccionals i comitatius

Bloc 4. Eines per a l'anàlisi fonològica. Descripció i anàlisi de fenòmens.

Professora: Clàudia Pons

Despatx 4.14

Tel. 934035616

Edifici Josep Carner

Departament de Filologia Catalana

Universitat de Barcelona

claudia.pons@ub.edu

1. Eines per a l'anàlisi fonològica

1.1. L'anàlisi fonològica. Objectius, fases i requisits

1.2. Bases de la teoria de l'optimitat

2. Descripció i anàlisi de fenòmens fonològics

2.1. La reducció vocàlica. Casos generals i casos particulars

2.2. Anàlisidels casos generals i dels casos particulars

2.3. Altres fenòmens paral·lels

Metodologia

Classes expositives i de resolució d'exercicis, debats, realització d'activitats pràctiques i estudi personal.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Assistència i debats a classe 50 2 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10

Tipus: Supervisades

Tutorització i orientacions 70 2,8 4, 6, 7, 9, 11

Tipus: Autònomes

lectura de textos, redacció de lliuraments i estudi 120 4,8 4, 5, 8, 10, 11

Avaluació
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Avaluació

Resolució d'exercicis (80%)

Participació activa (20%)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Resolució d'exercicis i presentacions orals 100% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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