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Altres indicacions sobre les llengües

És convenient poder llegir bibliografia en anglès

Prerequisits

No hi ha prerequisits específics més enllà dels necessaris per a matricular-se en un màster de llengua i
literatura catalanes.

Objectius

En aquest mòdul es donen a conèixer algunes de les aplicacions possibles de la feina en lingüística catalana.
Concretament, en aquesta edició del curs, s'estudien les aplicacions de l'ecologia teòrica a la lingüística, tot
proporcionant una visió integradora d'àmbits aparentment diferents com ara el tractament del
bilingüisme/multilingüisme i el funcionament del canvi lingüístic, entre d'altres. S'analitzen també els
problemes de la traducció de base lingüística i s'ofereixen recursos i suports per a la traducció.

Competències

Aplicar els mètodes dinvestigació propis dels àmbits lingüístic i literari.
Produir informes sobre activitats o obres lingüístiques o literàries.
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.
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

Analitzar críticament els models de llengua que sapliquen en els mitjans i dominar les bases per fer
possibles intervencions en aquest àmbit.
Analitzar críticament els problemes lingüístics que hi ha a les traduccions i ser capaç de trobar els
recursos per superar-los.
Analitzar críticament les metodologies i els materials i recursos en diversos suports existents per a
ladquisició del català com a llengua segona o estrangera.

Elaborar informes sobre ladequació lingüística de textos formals, orals o escrits, procedents de làmbit
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Elaborar informes sobre ladequació lingüística de textos formals, orals o escrits, procedents de làmbit
científic, empresarial, publicitari, institucional i cultura en general.
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.
Reelaborar textos formals, orals o escrits, procedents de làmbit científic, empresarial, publicitari,
institucional i cultural en general.
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.
Transferir els coneixements sobre adequació lingüística a diversos àmbits professionals.
Utilitzar els recursos per elaborar tot tipus de textos formals, orals o escrits, en làmbit científic,
empresarial i institucional.

Continguts

1. Aplicacions de l'ecologia teòrica a la lingüística (Jordi Fortuny)

1.1 Competició lingüística i extinció lingüística

1.2 Coexistència i bilingüisme/multilingüisme

1.3 La dinàmica espacial

1.4 Models de canvi lingüístic

1.5 Propagació dels canvis lingüístics

2. Lingüística aplicada a la traducció (Jaume Mateu)

2.1. Lingüística contrastiva i traducció

2.2. Tipologia lingüística i tipologia d'estils narratius

2.3. Aspectes culturals de la traducció

2.4. Eines i recursos

Metodologia

Aquest mòdul virtual es fonamenta en la combinació del treball personal -les lectures, la recerca dinformació,
lestudi- amb les diverses activitats de dinamització dels aprenentatges de cadascun dels dos blocs que la
componen. Entre aquestes activitats de dinamització hi podrà haver debats-fòrums en línia, resolució de casos
de forma virtual, comentaris lingüístics i estilístics o elaboració de ressenyes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Fòrums i debats en línia 30 1,2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tutories virtuals 45 1,8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Comentaris lingüístics i estilístics 12,5 0,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Recerca d'informació 12,5 0,5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Estudi personal 50 2 1, 2, 3, 5, 7, 9

Lectura de la bibliografia 50 2 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9

Avaluació

L'assignatura no es programa al curs 2018-19.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Lliurament 3 25% 12,5 0,5 2, 9

Lliurament 4 25% 12,5 0,5 4, 6, 8

lliurament 1 25 12,5 0,5 5, 7

lliurament 2 25% 12,5 0,5 1, 3
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