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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

No fa falta cap coneixement previ d'euskara.

Objectius

Introducció a l'euskara basada en l'exposició de la seva història. També es pretenen abordar temes com les
comparacions amb altres llengües, i l'estat actual dels estudis bascos. Per a això, utilitzarem un extens
qüestionari, per avançar a través dels continguts de l'assignatura.

Competències

Estudis de Català i Espanyol
Interpretar l'evolució històrica de la llengua basca.
Situar la llengua basca en relació amb les llengües del món.

Estudis d'Anglès i Català
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2.  
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Estudis d'Anglès i Català
Interpretar l'evolució històrica de la llengua basca.
Situar la llengua basca en relació amb les llengües del món.

Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Interpretar l'evolució històrica de la llengua basca.
Situar la llengua basca en relació amb les llengües del món.

Estudis d'Anglès i Espanyol
Interpretar l'evolució històrica de la llengua basca.
Situar la llengua basca en relació amb les llengües del món.

Estudis d'Anglès i Francès
Interpretar l'evolució històrica de la llengua basca.
Situar la llengua basca en relació amb les llengües del món.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar la situació sociolingüística actual.
Identificar les diferents etapes històriques de la llengua basca.
Identificar les principals teories que relacionen genèticament la llengua basca amb altres llengües.
Reconèixer els procediments bàsics de lingüística històrica i comparada.

Continguts

Tot i que a l'esquema següent els temes apareixen totalment separats, el tractament a les classes no en serà
necessàriament cronològic ni aïllat, sinó plural i integrador.

1. CONTEXT

1.1 Context general

1.1.1. Geografia física i política

1.1.2. Població i demografia

1.1.3. Context econòmic

1.2. L'euskara entre les llengües del món

1.2.1. Conceptes bàsics de lingüística històrica i comparada

1.2.2. El bascoiberisme

1.2.3. Relació amb les llengües del Càucas

1.2.4. Les macrofamílies lingüístiques

1.2.5. Estudis actuals

2. DESCRIPCIÓ EXTERNA

2.1 Evolució històrica

2.1.1. Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

2.1.2. S. XVI, XVII: Renaixement

2.1.3. S. XVIII, XIX

2.1.4. 1876-1939: Eusko Pizkundea
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2.1.4. 1876-1939: Eusko Pizkundea

2.1.5. Postguerra i situació actual

2.2. Euskara batua

2.2.1. Fragmentació dialectal

2.2.2. Necessitat d'un model unificat

[Si tenim temps:]

3. BREU DESCRIPCIÓ DE L'ESTRUCTURA DE LA LLENGUA

3.1 Fonologia

3.2. Morfologia

3.2.1. Sintagma nominal

3.2.2. Declinació

3.2.3. Sistema verbal

3.1 Sintaxi

3.2. Lèxic

Metodologia

1) Aprenentatge basat en explicacions i lectures

2) Exercicis pràctics

3) Sessions pràctiques de correcció i seguiment dels exercicis

4) Exercicis i problemes que s'han de resoldre autònomament

5) Preparació i redacció de ressenyes sobre obres de referència

6) Estudi personal

7) Presentació, seguiment i correcció d'exercicis i treballs

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Aprenentatge basat en explicacions i lectures. Exercicis pràctics. 36 1,44 1, 3, 4

Tipus: Supervisades

Sessions pràctiques de correcció i seguiment dels exercicis. Presentació, seguiment
i correcció d'exercicis i treballs.

8 0,32 1, 3, 4

Tipus: Autònomes
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Exercicis i problemes que s'han de resoldre autònomament. Preparació i redacció
de ressenyes sobre obres de referència. Estudi personal.

60 2,4 1, 3, 4

Avaluació

No hi haurà examen final!

Utilitzarem un model d'avaluació contínua, que valorarà l'adquisició progressiva de coneixements, la feina
diària i la participació:

* Al llarg del curs es realitzaran  que suposaran el 31 % del total de la nota global cadadues proves parcials
prova. Fer aquestes proves més tard de les dates establertes suposa que la seva puntuació no serà sobre 10,
sinó sobre 8,5.

* Durant el curs s'haurà de lliurar una ressenya tutoritzada, basada en una sèrie de lectures especialment
escollides per reforçar els continguts de les classes, que suposarà el 31 % de la nota global. Lliurar el treball
més tard de la data establerta suposa que no puntuarà sobre el 100 %, sinó sobre el 85 %.

* La resta (0,7 punts del global) estarà en relació, d'una banda, amb l'assistència a classe, la labor diària, la
participació i l'actitud (0,4 punts); i per una altra, amb la participació en la tutoria de la ressenya (0,3 punts). No
participar en aquesta tutoria suposa no obtenir el conjunt d'aquests 0,7 punts de la nota global. Si,
eventualment, existeix la possibilitat d'organitzar conferències o una altra mena d'activitats complementàries a
les classes, aquestes activitats també puntuen.

* Qualsevol pràctica inacceptable (lliurar treballs diferents als demanats, fer fraus d'identitat, redactar molt
malament, copiar en els exàmens, etc. suposa el suspens absolut de l'assignatura).

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, , amb independència del procéses qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin  en els actes d'avaluaciódiverses irregularitats
d'una mateixa assignatura, la qualificació  d'aquesta assignatura serà 0.final

Es considerarà com a  l'alumne que hagi realitzat menys de 2/3 parts de les activitats'NO AVALUABLE'
d'avaluació.

Per participar a la , l'alumne ha d'haver estat previament avaluat en un conjunt d'activitats el pes dereavaluació
les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Només tenen dret a la reavaluació els
alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5. Algunes tasques no es poden
reavaluar (participació a classe, presentacions orals, exercicis fets a classe).

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. El professor o
professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació 7 4 0,16 1, 2, 3, 4

Proves parcials sobre els continguts teòrics de la matèria 62 2 0,08 1, 2, 3, 4

Ressenya sobre obres de referència 31 40 1,6 1, 2, 3, 4

Bibliografia
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