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Objectius

L'assignatura "Análisi del discurs aplicada a l'espanyol" forma part dels 54 crèdits optatius que cal cursar al
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles i és una de les assignatures optatives incloses en els 30 crèdits que
pertanyen a la via d'especialització o menció en Llengua Espanyola. Les especialitats són itineraris
d'aprenentatge inclosos al Suplement Europeu al Títol (SET).

L'anàlisi del discurs promou una anàlisi contextualitzada i crítica de la llengua en ús, explorant la relació entre
com s'utilitza la llengua en un text i la manera com es presenten diferents perspectives i identitats en un
context social i cultural.

L'objectiu general de l'assignatura és oferir una visió general dels principals aspectes que constitueixen
l'objecte d'estudi de l'anàlisi del discurs, tenint en compte les contribucions teòriques i metodològiques de
diferents disciplines.

El curs es centrarà en identificar i analitzar els factors lingüístics i extralingüístics rellevants per a la
construcció i la interpretació del discurs, treballant amb obres discursives de diferents fonts orals i escrits.

Competències

Llengua i Literatura Espanyoles
Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica,
social i pragmàtica).
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
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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

Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
Identificar els factors pragmàtics que condicionen l'ús de les diverses estructures lingüístiques.
Interpretar la informació sobre la variació lingüística que proporcionen els diccionaris.
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. L'àmbit de l'anàlisi del discurs. La competència en l'ús del llenguatge.

2. La noció de context. Context lingüístic i context extralingüístic. La perspectiva sistèmico-funcional. La
perspectiva antropològica i sociocultural. La perspectiva sociocognitiva.

3. La comunicació interpersonal. Els interlocutors o participants. Discurs monogestionat i plurigestionat.

4. La profunditat enunciativa. La modalització. Subjectivitat i objectivitat. Personalització i despersonalització.

5. Les veus del discurs. La polifonia. El discurs directe, l'indirecte i la intertextualitat.

6. El destinatari. Tipus de destinataris. La poliacroasi.

7. La regulació de la relació entre participants. Aspectes rituals de la comunicació verbal. Argumentació i
negociació d'acord: la intensificació o reforç i l'atenuació o minimització.

8. La cooperació. El contracte conversacional. Les màximes conversacionals.

9. La rellevància. De la màxima de relació a la teoria de la rellevància. La comunicació ostensivo-inferencial. El
camp de l'humor. Malentesos, incomprensions. el fracàs pragmàtic. La variabilitat intercultural.

10. Cortesia verbal. Aproximacions teòriques. La pròpia imatge. Estratègies de (des)cortesia.

11. Anàlisi de la conversa. L'alternança de torns de paraula. Solapaments i interrupcions. Diferències
conversacionals segons el gènere de la persona: estereotips i prejudicis.

12. Textos, gèneres, tipus. Models textuals i unitats textuals. Les seqüènciestextuals.

13. La textura discursiva. L'organització textual. Coherència i cohesió. Mecanismes de referència. Connexió.
Progressió temàtica i estructura informativa.

14. Les maneres o modalitats de la comunicació. Discurs oral i discurs escrit. Els sistemes semiòtics de la
triple estructura bàsica: verbal, paraverbal i cinèsica. El paper de la veu. El gest. Comunicació corporal:
cinèsica i proxèmica. La multimodalitat.

15. La naturalesa intencional del discurs. La teoria dels actes de parla: els objectius més enllà de les paraules.
El discurs manipulatiu. L'anàlisi crítica del discurs. La perspectiva de gènere: de les identitats i els estils al
sexisme en les relacions de poder. Modalització i persuasió en situacions de crisi santiaria: les pandèmies.

En el contingut de l'assignatura es tenen en compte els aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.
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Metodologia

S'emprarà una metodologia activa, basada en la classe inversa, i es potenciarà el pensament crític, tant
davant problemes, dades o situacions de caràcter lingüístic com a l'hora de realitzar reflexions sobre el propi
aprenentatge. Es combinaran les explicacions teòriques, la realització d'exercicis, el comentari de textos i les
discussions i activitats pràctiques.

És necessari emprar amb assiduïtat el Campus Virtual, perquè a través d'aquesta eina s'informarà de
qualsevol qüestió relacionada amb l'assignatura. Convé realitzar un seguiment continuat. La participació activa
serà tinguda en compte.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Actividades dirigidas 52 2,08 6

Tipus: Supervisades

Actividades supervisadas 15 0,6 4, 5, 6

Tipus: Autònomes

Actividades autónomas 75 3 4, 5, 6

Avaluació

L'avaluació es realitzarà a partir de la participació activa en l'assignatura i de tres tipus d'activitats: un resum
teòric d'unes 3 págines, un breu exercici pràctic d'anàlisi (ambdós sobre un tema escollit lliurement) i una
activitat teòrico-pràctica final.

Participació activa: 10%
Resum teòrico: 30%
Exercici pràctic d'análisi: 30%
Activitat teòrico-pràctica final: 30%

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà
perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Si es realitza una sola de les tres proves (sigui quina sigui la qualificació) s'obtindrà un "no avaluable". Si es
presenten dues proves i se'n deixa pendent una tercera, la qualificació d'aquesta prova serà 0 i s'inclourà en el
càlcul de la nota global.

Per tal de poder superar el curs és imprescindible haver obtingut una nota global igual o superior a 5 sobre 10
un cop aplicada la corresponent ponderació, però es podrà accdir a la recuperació si s'han sotmés a avaluació
almenys 2/3 parts de l'assignatura. La participació activa no és recuperable.

El procedimient de revisió variarà en funció del tipus deprova.
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En casque l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitat teòrico-pràctica final 30% 2 0,08 4, 5, 6

Excercici pràctic d'anàlisi 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6

Participació activa 10% 2 0,08 4

Resum teòric 30% 2 0,08 4, 5, 6
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