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Objectius
Aquest mòdul té com a objectiu proporcionar una formació específica en la variació social i funcional de la
llengua catalana, així com en el context sociolingüístic en què estan imbricades. L´alumne es familiaritzarà
amb els principals enfocaments teòrics que analitzen aquesta variació i amb les principals metodologies
corresponents. Així l´alumne estarà preparat per a comprendre la complexitat de la variació social i funcional i,
per tant, podrà prendre decisions pràctiques que afecten l´ús social de la llengua catalana, en l´administració,
en els mitjans de comunicació i en la creació literària, entre d´altres.

Competències
Aplicar els mètodes dinvestigació propis dels àmbits lingüístic i literari.
Produir informes sobre activitats o obres lingüístiques o literàries.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
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.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
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Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar els nous mètodes de treball en investigació social i funcional de la llengua.
2. Aplicar les normatives lingüístiques que afecten les diferents varietats i la legislació que determina lús
de la llengua.
3. Produir informes sobre la problemàtica dús del català en una societat multilingüe.
4. Produir informes sobre lús de les diverses varietats socials i funcionals en la societat catalana actual.
5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
6. 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.
7. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.

Continguts
BLOC 1
Professora: Núria Alturo (UB)
1. Conceptes bàsics: context, discurs, multimodalitat, gènere, tipus de text, estil, registre, variació funcional
2. Perspectives funcionals sobre el llenguatge. Aproximació a quatre models teòrics i metodològics que
adopten una perspectiva funcional per a l'estudi de la llengua: l'Etnografia de la Comunicació, l'Anàlisi Crítica
del Discurs, la Lingüística Sistèmica Funcional i la Gramàtica Funcional Discursiva.
3. Recursos per a l'estudi de la llengua oral: corpus per a l'estudi de la llengua catalana oral; fonaments i
mètodes de la transcripció discursiva.

BLOC 2
Professor: Emili Boix-Fuster (UB)
1. La sociolingüística de la societat i la sociolingüística de la llengua. La sociolingüística del poder (la metàfora
del mercat) de Pierre Bourdieu: capitals, camps i habitus. Les 6 Ds. Les històries de vida lingüístiques
(Calsamiglia 2010, 419-436; Todó 2017, 9-16).
2. Les ideologies lingüístiques (Boix-Fuster 2012, Boix-Fuster i Woolard (en preparació)). El purisme com a
exemple.
3. La transmissió lingüística intergeneracional (TLI), com a prioritat per a Fishman (Boix-Fuster 2009;
Boix-Fuster i Paradís 2015). La vitalitat etnolingüística subjectiva. La TLI: els qüestionaris de les entrevistes
semidirigides de final obert. La TLI: primers resultats qualitatius i quantitatius als països de llengua catalana
4. Les marques transcòdiques (Boix 1993): tries de llengua, alternances de codi i interferències
5. Variació i canvi: indicadors marcadors i estereotips. La variació sociolectal en la literatura i els mitjans de
comunicació: Pigmalió, papà/papa i les obres de Ramon Solsona com a exemples (Boix 1999, 2007; Boix i
Riba 2017). El Corpus de Varietats Socials de la UB.
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6. Elaboració d'ideologies lingüístiques pròpies. Posada en comú de l'exercici central del curs triat per cada
alumne.
BLOC 3
Professor: Daniel Casals (UAB)
1. El concepte d'estàndard i el procés d'estandardització de llengües minoritzades.
2. L'ús del català als mitjans de comunicació: cronologia i etapes.
3. El restabliment i l'accés del català als mitjans audiovisuals.
4. Els serveis d'assessorament lingüístic dels mitjans de comunicació.
5. Els models lingüístics dels mitjans de comunicació en català.
6. L'extensió social de la normativa als mitjans de comunicació.
7. L'aplicació del model als informatius, a l'entreteniment i a la publicitat.
8. La ficció com a instrument d'educació i de cohesió social.

BLOC 4
Professora: Mar Massanell i Messalles (UAB)
1. Les aproximacions dicotòmiques a la llengua com a objecte d'estudi (lingüística vs. sociolingüística,
sincronia vs. diacronia, història interna vs. història externa, planificació del corpus vs. planificació de l'estatus)
enfront de l'enfocament holístic de la complèxica.
2. Un àmbit propici per a la confluència de perspectives diverses d'anàlisi de la llengua: l'estudi dels canvis
lingüístics en curs.
3. La tríada formes lingüístiques, usos lingüístics i percepcions dels parlants: nexes i interaccions.
4. La consciència lingüística dels parlants a través de l'anàlisi qualitativa dels discursos que generen.
5. El canvi lingüístic provocat per la pressió anivelladora de l'estàndard: el canvi per adopció i el canvi per
adaptació; la divergència de formes i la divergència de paràmetres; la interacció entre processos de canvi; la
hibridació formal.
6. La confluència entre la descripció de la variació lingüística i el relat interpretatiu de l'evolució de la llengua
com a font de projeccions de futur.

Metodologia
Classes expositives, aprenentatge basat en problemes, realització d'activitats pràctiques i treballs, presentació
oral de treballs, debats, participació en activitats complementàries.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Exposició de temes, pràctiques d'aula i exercicis de reforç per grup

50

2

1, 2, 3, 4, 7

70

2,8

1, 2, 3, 4, 7

120

4,8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades
Feina tutoritzada
Tipus: Autònomes
Estudi de la matèria - Lectura crítica de textos - Anàlisi de dades - Redacció
de treballs

Avaluació
L'avaluació es basarà en la realització i superació dels treballs, exercicis o presentacions encomanats en cada
bloc. S'avaluarà el coneixement de la matèria i la capacitat d'aplicar-ne els mètodes i els conceptes. La nota
final serà la suma ponderada de les puntuacions obtingudes en cada bloc, segons el barem que s'explicarà al
començament de curs. S'obtindrà un "no presentat" quan no s'hagi fet un dels quatre blocs.
En el bloc 2 (Prof. Emili Boix, UB), a part dels exercicis regulars del curs, cal que l'alumne triï un dels exercicis
següents: (1) dues històries de vida lingüístiques; (2) una entrevista a una parella lingüística mixta; o (3) una
petita recerca sobre sociolectes (a partir dels mitjans de comunicació o fonts lexicogràfiques).

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Resolució d'exercicis - Lliurament de treballs - Presentacions
orals

100%

10

0,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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