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Prerequisits

Com que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les
assignatures de formació bàsica i a les obligatòries, que ha adquirit les competències
bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per
aquest motiu, les errades ortogràfiques i d'expressió que pugui cometre comportaran un
descens de la puntuació en la qualificació final.
Les activitats pràctiques i els treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals
i no s'admetrà, en 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. Tot i això, el professor de l'assignatura pot donar normes específiques,
en el cas que ho consideri necessari.

Objectius

L'assignatura "L'espanyol d'Amèrica" s'integra en la matèria Variació i diacronia de la
llengua espanyola i forma part dels 54 crèdits optatius que l'estudiant ha de cursar en el
tercer i quart curs del Grau de Llengua i Literatura espanyoles. Es tracta d'una de les
assignatures corresponents a la menció de Llengua espanyola, reconeixement que
s'assoleix si l'estudiant cursa com a mínim 30 dels 54 crèdits optatius entre les
assigntures assignades específicament a la menció esmentada.
L'assignatura té com a objectiu descriure i analitzar les característiques lingüístiques de
l'espanyol d'Amèrica en el context general de la llengua espanyola. Un cop cursada, els
estudiants seran capaços d'identificar les principals variants americanes de l'espanyol,
descriure els trets particulars de cadascuna d'elles i reconèixer exemples concrets, tant
textuals com orals. També podran caracteritzar la situació lingüística dels diferents
països americans i els contactes que l'espanyol hi manté amb altres llengües.
L'enfocament de l'assignatura és fonamentalment sincrònic, però s'inclouen al temari
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L'enfocament de l'assignatura és fonamentalment sincrònic, però s'inclouen al temari
alguns aspectes històrics que han donat forma a les diferents varietats, així com les
teories que s'han formulat per explicar les particularitats de les variants americanes
enfront de les de l'espanyol europeu.

Competències
Llengua i Literatura Espanyoles
Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica,
social i pragmàtica).
Demostrar que es coneix la història i el desenvolupament de la llengua espanyola, i identificar els
principals períodes de la seva evolució i les característiques lingüístiques fonamentals daquests
períodes.
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
1.
2.
3.
4.
5.

Descriure la història de la formació de l'espanyol a Amèrica.
Distingir els trets generals de l'espanyol d'Amèrica.
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
Identificar textos orals de diverses varietats de l'espanyol americà.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
6. Resoldre problemes de manera autònoma.
7. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

1.-Breu història de l'expansió de l'espanyol en Amèrica. Les hipòtesis sobre la
formació de l'espanyol americà. La situació actual de l'espanyol en Amèrica. Les
varietats principals del'espanyol americà. Mapes lingüístics i legislacions dels
diferents països. El nom de la llengua: espanyol, castellà i idioma nacional.
2.- Característiques generals de l'espanyol d'Amèrica. Aspectes fonètics i fonològics:
vocalisme, 'seseo', 'yeísmo', 'rehilamiento', aspiració i altres fenòmens consonàntics.
Morfosintaxi: pronoms possesius i personals, preposicions, temps verbals i perífrasis.
Els sistemes de tractament: el 'voseo'. Fenòmens sintàctics. El lèxic: indigenismes i
dialectalismes. La influència d'altres llengües europees (italià, portuguès, anglès i
francès).
3.-L'espanyol d'Amèrica i la norma hispànica. La NGLE i el DPD. Els atles lingüístics i
altres projectes sobre la variació en l'espanyol americà (norma culta, Varilex, etc.).
Els diccionaris d'americanismes.
4.-La situació sociolingüística en l'Amèrica hispana. Els contactes entre l'espanyol i
les´altres llengües americanes. La política lingüística dels països d'Amèrica. Els
pidgins i criolls amb component hispànic.
5.-La influència americana en la història de la gramàtica espanyola: Bello, Sarmiento,
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5.-La influència americana en la història de la gramàtica espanyola: Bello, Sarmiento,
Cuervo, Henríquez Ureña, Lenz. L'escola de Buenos Aires, l'Instituto Caro y Cuervo.
L'escola antropològica mexicana. L'hispanisme nordamericà.
Metodologia
El aprendizaje de esta asignatura por parte del alumno se distribuye de la manera siguiente:
· Actividades dirigidas (35%). Estas actividades se dividen en clases magistrales y en prácticas y seminarios
dirigidos por el profesor, en que se combinará la explicación teórica con la discusión de todo tipo de textos.
· Actividades supervisadas (10%). Se trata de tutorías programadas por el profesor, dedicadas a la corrección
y comentario de problemas en los diferentes niveles de análisis lingüístico.
· Actividades autónomas (50%). Estas actividades incluyen tanto el tiempo dedicado al estudio personal como
a la realización de reseñas, trabajos y comentarios analíticos, así como a la preparación de presentaciones
orales.
· Actividades de Evaluación (5%). La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante presentaciones
orales y pruebas escritas.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes teórico-práctiques

60

2,4

1, 2, 3, 4, 5, 7

Tutories programades

15

0,6

1, 2, 3, 4, 5, 7

45

1,8

1, 2, 3, 4, 5, 7

Tipus: Dirigides

Tipus: Autònomes
Preparació de classes i proves

Avaluació
Per a l'avaluació final es tindrà en compte la redacció d'un treball de curs individual o en equip (30%), una
presentació oral a classe (20%) i una prova escrita presencial (50%). Les tres activitats són obligatòries. En
cas excepcional, es podrà substituir la presentació oral per un treball curt de síntesi. Es considerà 'No
presentat' tot estudiant que no presenti aquestes tres evidències d'avaluació. Per aprovar el curs cal haver
obtingut com a mínim 5 punts sobre 10 en la mitjana de les tres activitats (un cop aplicada la corresponent
ponderació) i com a mínim 4 punts sobre 10 en la prova escrita presencial. En el cas que no s'aconsegueixi
aquesta nota mínima, l'estudiant podrà presentar-se a l'examen de recuperació.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Presentació oral a classe

20%

5

0,2

2, 3, 4, 6, 7

Prova escrita presencial

50%

10

0,4

1, 2, 4, 6, 7

Treball de curs individual o en equip

30%

15

0,6

1, 2, 3, 4, 5, 7
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