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Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de
formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, ha de ser capaç d'expressar-se
amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que pogués
cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final. Les activitats, pràctiques i treballs
presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o
parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense
indicar adequadament el seu origen comportarà, automàticament, la qualificació de suspens (0). Així mateix
es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant,
podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu
necessari. El plagi no és recuperable.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumnat sàpiga caracteritzar  les principals varietats dialectals de l'espanyol considerant  l'origen, els condicionaments històrics i socials, i les característiques lingüístiques.
                                                                A més, és important que l'alumne adquireixi la metodologia emprada per a la recollida de dades i per l'anàlisi de la variació dialectal.

Competències

Llengua i Literatura Espanyoles
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

7.  

8.  

Llengua i Literatura Espanyoles
Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica,
social i pragmàtica).
Aplicar les tècniques i els mètodes del comentari lingüístic tant des dun punt de vista sincrònic com des
dun punt de vista diacrònic.
Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de
la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
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.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Estudis de Català i Espanyol
Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica,
social i pragmàtica).
Aplicar les tècniques i els mètodes del comentari lingüístic tant des dun punt de vista sincrònic com des
dun punt de vista diacrònic.
Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de
la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
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.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Estudis d'Anglès i Espanyol
Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica,
social i pragmàtica).
Aplicar les tècniques i els mètodes del comentari lingüístic tant des dun punt de vista sincrònic com des
dun punt de vista diacrònic.
Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de
la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
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.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar la variació geogràfica de l'espanyol.
Analitzar textos dialectals orals i escrits.
Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
Fer prediccions i inferències sobre el contingut d'un text.
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Identificar els principals fenòmens lingüístics de variació dialectal en espanyol: fonètica, gramatical i
lèxica.
Interpretar, a partir d'un text, el significat de les paraules desconegudes.

Llegir i interpretar mapes dialectals.
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8.  
9.  

Llegir i interpretar mapes dialectals.
Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.

Continguts

1. Introducció
                                                                1.1. La variació dialectal. Orígens de la dialectologia. Els conceptes bàsics: llengua, dialecte, parla i idiolecte. La geografia lingüística i els atles
                                                                1.2. La variació dialectal de l'espanyol: orígens i evolució
                                                                
2. Varietats geogràfiques de l'espanyol
                                                                2.1. Els dialectes històrics.
                                                                       2.1.1. L'aragonès, el navarrès i el de La Rioja. Qüestions històriques i situació actual. Característiques lingüístiques.
                                                                      2.1.2. El asturleonés. Qüestions històriques i situació actual. Característiques lingüístiques.
                                                                2.2. El castellà. Del castellà primitiu al castellà actual i la diversificació interna.
                                                                      2.2.1. Les varietats del nord i del centre. Característiques lingüístiques.

                                                                       2.2.2. Les varietats meridionals.
                                                                         2.2.2.1. L'andalús. L'andalús oriental i l'andalús occidental. Característiques lingüístiques.
                                                                         2.2.2.2. Les parles de trànsit: extremeny, murcià, canari.
                                                                      2.2.3. El castellà a les zones bilingües.
                                                                2.3. L'espanyol d'Amèrica. Formació. Zones geogràfiques. Principals trets lingüístics: fonètica, morfologia, sintaxi i lèxic. Els atles que consideren les varietats de l'español d'Amèrica.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:
                                                                · Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.
                                                                · Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi lingüística.
                                                                · Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de treballs amb una anàlisi de les dades. Els resultats d'aquests treballs es presentaran en una exposició oral a classe
                                                                . Activitats d'Avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals i sessions de seminaris i pràctiques dirigides pel
professor

42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Treball autònom 65 2,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Tutories programades 20 0,8 1, 2, 4, 6, 8

Avaluació

- Es tindrà en compte l'assistència a classe.
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- Es tindrà en compte l'assistència a classe.

- Realització de 2 exàmens (30% + 30%).

- Realització de 2 treballs de curs (20% + 20%).

- Les quatre proves d'avaluació són obligatòries.

- Si un alumne es presenta a cap o a una de les proves es considerarà no avaluable.

- Si un alumne no es presenta a una o dos proves d'avaluació es considerarà suspès.

- La recuperació de l'assignatura és obligatòria quan s'hagi obtingut una nota inferior a 5. Els treballs no són
recuperables.

- Aquells alumnes que han obtingut en la nota mitjana una qualificació per sota del 3,5 no poden presentar-se
a recuperació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Examen 1 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8

Examen 2 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Treball sobre les variacions dialectals en la península i presentació oral a
classe

20% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Treball sobre les variacions lingüístiques en el español d'Amèrica i
presentació oral en classe

20% 10 0,4 1, 2, 6
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Materials en línia

ATLAS LINGÜÍSTICOS EN INTERNET

http://www.geolectos.com/atlas.htm

CATÁLOGO DE VOCES HISPÁNICAS

http://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas

DIALECTOTECA DEL ESPAÑOL

http://www.uiowa.edu/~acadtech/dialects

DICCIONARIOS DE VARIANTES DEL ESPAÑOL

http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/000.html

VARILEX

https://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/varilex/

VOCES Y LETRAS HISPÁNICAS. LOS SONIDOS DEL ESPAÑOL

http://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas/

COSER. Corpus Oral y Sonoro del Español Rural

http://www.corpusrural.es/descripcion.php

ATLAS LINGÜÍSTICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

http://www.alpi.csic.es/es
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