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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
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Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Maria Fernanda Bustamante Escalona

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Correu electrònic:
MariaFernanda.Bustamante@uab.cat

Equip docent
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Prerequisits
Coneixement de conceptes bàsics gramaticals i de llengua castellana, així com d'assumptes literaris
hispanoamericans.

Objectius
OBJECTIUS SECCIÓ LLENGUA:

Conèixer els trets més rellevants de l'espanyol d'Amèrica en tots els aspectes de la llengua.
Desenvolupar competències que permetin reconèixer, analitzar i interpretar textos orals i escrits de
diferents varietats geogràfiques de l'espanyol.
Aplicar la metodologia estudiada en l'anàlisi i comparació de diferents aspectes de la variació.

OBJECTIUS SECCIÓ LITERATURA:

Ampliar i aprofundir el coneixement de produccions culturals hispanoamericanes del segle XX i XXI a
través de la lectura de textos narratius (relats i novel·les), obres cinematogràfiques i assajos crítics.
Desenvolupar capacitats d'anàlisi comparativa i interpretació a partir de la lectura de les obres, que
permetin reflexionar sobre els vincles entre literatura, societat, història, memòria, gènere, identitat,
representació...
Desenvolupar competències d'escriptura i expressió oral.

Competències
Comentar un text des del punt de vista filològic, lingüístic i literari.
Descriure l'estructura de la llengua espanyola.
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Descriure l'estructura de la llengua espanyola.
Dissenyar i dur a terme un treball de recerca sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del
màster
Identificar les varietats diatòpiques, diastràtiques i diafàsiques de l'espanyol.
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
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Realitzar una exposició oral sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del màster.
Relacionar els autors i els textos literaris escrits en espanyol amb les recerques recents sobre les
tradicions europees des de l'Edat Mitjana fins a l'actualitat.
Relacionar els autors i els textos literaris produïts en l'àmbit de lAmèrica Llatina amb el context de les
seves circumstàncies culturals, socials i històriques.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Tenir un domini d'especialista de les principals orientacions en l'estudi de la transmissió textual i de les
diferents fases de l'edició d'un text.
Utilitzar els recursos bibliogràfics i tecnològics propis de la recerca lingüística i literària.

Resultats d'aprenentatge
1. Adaptar el contingut d'una exposició, oral i escrita, a les característiques de l'auditori.
2. Anotar adequadament un text literari per a què el comprenguin lectors amb diferents graus de formació.
3. Aplicar la metodologia de treball apresa a l'anàlisi d'un tema lingüístic i d'un tema literari relacionats
amb l'àmbit d'estudi del mòdul.
4. Aplicar les tècniques i mètodes propis del comentari lingüístic de textos.
5. Aplicar les tècniques i mètodes propis del comentari literari de textos
6. Argumentar la pertinència dels propis judicis sobre un tema determinat de l'àmbit del màster.
7. Argumentar per escrit i oralment unes conclusions.
8. Defensar la pertinència dels propis judicis en relació amb el tema objecte d'estudi.
9. Elaborar el guió d'una exposició oral sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del màster.
10. Elaborar un esquema explicatiu sobre un problema lingüístic o literari de l'àmbit del màster i
reformular-lo en funció de la introducció de noves idees.
11. Elaborar un estat de la qüestió d'un tema lingüístic i d'un tema literari de l'àmbit d'estudi del mòdul.
12. Emmarcar tipològicament els principals fenòmens característics de la llengua espanyola i relacionar-los
amb fenòmenos similars d'altres llengües.
13. Formular un pla d'acció per ampliar la informació sobre el tema seleccionat.
14. Identificar els trets lingüístics que configuren les varietats de l'espanyol a lAmèrica Llatina.
15. Identificar la presència de fenòmens socials i històrics a la producció literària de lAmèrica llatina.
16. Identificar les diferents variants discursives que es produeixen en l'àmbit hispanoparlant.
17. Identificar trets estilístics i tècniques literàries comunes en diferents tradicions literàries i culturals de
l'Amèrica Llatina.
18. Identificar trets estilístics i tècniques literàries comunes en diferents tradicions literàries i culturals.
19. Interpretar críticament la bibliografia reunida sobre els àmbits d'estudi del mòdul.
20. Predir les conseqüències teòriques que implicaria la introducció de noves idees en un esquema ja
establert.
21. Proposar una forma d'integrar les idees procedents d'altres disciplines al tractament d'un fenomen
lingüístic o literari determinat.
22. Redactar un treball conforme a les normes de presentació acadèmiques.
23. Seleccionar un tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del màster i explicar sumàriament què es coneix
en relació amb ell.
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Continguts
CONTINGUTS SECCIÓ LLENGUA:
1. Conceptes previs
1.1. Variació i norma
1.2. Norma i ús
1.3. Variació i llengua estàndard
1.4. Macrovariación i microvariación

2. Aspectes fonètic-fonològics: breu introducció a les principals característiques de la pronunciació de
l'espanyol d'Amèrica
2.1. Conceptes teòrics bàsics
2.2. Seseo
2.3. Ieisme

3. Morfosintaxis verbal
3.1. La variació en la flexió verbal
3.2. Ús dels temps verbals
3.3. L'aspecte verbal
3.3.1. Aspecte lèxic
3.3.2. Aspecte gramatical

4. Pronoms personals
4.1. La variació en les formes de tractament
4.2. Ús de les formes pronominals àtones d'objecte
4.3. Doblegat pronominal rioplatense

5. La variació en els aspectes lèxics i morfològics:
5.1. Arcaismes i neologismes
5.1.1. Procediments de formació de noves paraules
5.1.2. Adaptació de préstecs
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5.1.2. Adaptació de préstecs
5.1.3. Expressions col·loquials

CONTINGUTS SECCIÓ LITERATURA:

1. Breu recorregut per algunes fites de la narrativa llatinoamericana: des del boom fins a les últimestendències
Del boom al postboom
Sobre McOndo i El Crack
Sobre "El futur no és nostre" i Bogotà(s)39
2. Literatura dels fills: posdictaduras, (post)memòria, duels i traumes en el Con Sud

Félix Bruzzone (Argentina, 1976): "Otras fotos de mamá", "Fumar abajo del agua", "Ratas en el techo"
(2008, relats).
Nona Fernández (Xile, 1971): Space invaders (2013, novel·la)
Albertina Carri (dir.) (Argentina, 1973): Los rubios (2013, llargmetratge documental).
Altres relats per determinar]

3. Literatura i feminisme: patriarcat, violència de gènere i feminicidi
Mariana Enriquez (Argentina, 1973): "Las cosas que perdimos en el fuego" (2013, relato)
Legna Rodríguez (Cuba, 1984): "Wanda" (2017, relato)
Claudia Hernández (El Salvador, 1975): "Medio día de frontera" (2007, relato
Pilar Quintana (Colombia, 1972): La perra (2019, novel·la)
Fernanda Melchor (México, 1982): "Reina, esclava o mujer" (2018, crònica)
[Altres relats per determinar]

Metodologia
La modalitat de les classes serà en línia i la docència es podrà concretar de les següents maneres: a) classes
a través de videoconferència, b) enviament de materials de curs i bibliografia i sessions periòdiques de
seguiment a través de videoconferència, o c) substitució de la docència per materials escrits exclusivament i
comunicació a través de correu electrònic.
Les activitats i participació en classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a
través de plataformes online. Les professores vetllaran per a assegurar l'accés de l'estudiantat a tals recursos
o li oferirà altres alternatius que estiguin al seu abast.
Els textos obligatoris de l'assignatura es pujaran al campus virtual amb més de 15 dies d'antelació perquè les i
els estudiants puguin arribar amb ells llegits a les classes.
Les sessions es divideixen en dues parts: es comença amb la secció de literatura i després d'una pausa es
continua amb la secció de llengua.

Activitats formatives
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Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Dirigides (classes magistrals, seminaris)

50

2

2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 22

Personals (temps personal dedicat a l'estudi i lectures)

75

3

Supervisades (tutories personals programades amb les
professores)

25

1

Tipus: Dirigides

Avaluació
AVALUACIÓ SECCIÓ LLENGUA (45%):

Un treball individual sobre els temes tractats en classes (els requisits del treball es detallaran a mitjan
desembre del 2019).
Data de lliurament: 28 de febrer de 2021.

AVALUACIÓ SECCIÓ LITERATURA (45%):

Redacció d'un breu assaig (de 8 a 12 pàgines) a partir d'UN dels temes proposats, relatius als
continguts i obres treballades en classe.
Data de lliurament: 28 de febrer de 2021.

Participació i implicació en l'assignatura (10%): Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a
través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, assegurant que tot l'estudiantat hi pot
accedir

Aspectes generals
Per a superar l'assignatura, s'hauran de lliurar els 2 treballs de l'assignatura (secció llengua i secció
literatura) en els terminis establerts. Qui lliuri només 1 es considerarà "no avaluat".
Per a aprovar, l'estudiant ha d'obtenir una nota final igual o superior a 5.
Els treballs han de ser originals. No està permesa la còpia total o parcial de materials ja publicats en
qualsevol suport. En cas de presentar material no original sense indicar la seva procedència, la
qualificació de l'activitat o treball serà automàticament de suspens (0).
Es penalitzen les faltes d'ortografia.
Se li lliurarà als estudiants un document en el qual es detalla el format de presentació dels treballs.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Avaluaciò secció llengua

45%

0

0

2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22

Avaluació secció literatura

45%

0

0

2, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22

Participació i implicació en
l'assignatura

10%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23
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