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Altres indicacions sobre les llengües
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Altres indicacions sobre les llengües

És recomanable que els estudiants puguin llegir textos sobre lingüística en anglès

Prerequisits

Les persones que s'hi matriculin han d'estar cursant algun grau relacionat amb la llengua.

Objectius

En aquest curs es farà una selecció de qüestions de gramàtica comparada a partir de l'estudi de diverses
llengües (romàniques i no romàniques; indoeuropees i no indoeuropees) i es revisaran algunes de les anàlisis
que s'han proposat per a donar-ne compte. Les llengües que seran objecte de comparació gramatical seran
sobretot el català, el castellà, l'anglès i el llatí. De manera més puntual també està previst tractar aspectes
gramaticals de l'italià, l'alemany, el rus, el grec (antic i modern), el basc, el xinès, el japonès, i.a.

Competències

Estudis Anglesos
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Llengua i Literatura Espanyoles
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Estudis de Català i Espanyol
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
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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.

Estudis d'Anglès i Català
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Estudis d'Anglès i Espanyol
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Estudis d'Anglès i Francès
Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de
les llengües naturals.
Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models
gramaticals contemporanis.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
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1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  

Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les
seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural
de les llengües.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Llengua i literatura espanyoles
Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats
en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura hispànica, de la teoria literària, de la
llengua espanyola i la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
Identificar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb
fenòmens similars d'altres llengües.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Estudis anglesos
Descriure i analitzar sincrònicament i de manera comparada les principals propietats fonètiques,
fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l'anglès i la seva evolució
històrica.
Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents
llengües (exceptuant-ne l'anglès).
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Valorar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar diversos tipus de dades lingüístiques.
Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o
relacionats.
Construir textos normativament correctes.
Establir generalitzacions tipològiques.
Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
Redactar comentaris de text amb sentit crític.
Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats.
Resoldre problemes d'anàlisi gramatical.
Resoldre problemes de manera autònoma.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
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12.  
13.  

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. Introducció. La gramàtica comparada en la lingüística formal i en la lingüística funcional. Paràmetres i
variació lingüística en la gramàtica formal

2. Selecció de qüestions de gramàtica comparada:

2.1. La variació paramètrica implicada en la distinció tipològica entre llengües d'emmarcament en el verb i
llengües d'emmarcament en el satèl·lit.  i verbs sintagmàtics. Les construccions resultativesPhrasal verbs

2.2. L'expressió sintàctica de la predicació. Predicació primària i predicació secundària. Les alternances de
l'estructura argumental

2.3. La intransitivitat escindida. L'expressió gramatical de la inacusativitat. Verbs inacusatius i verbs deponents

2.4. Les construccions passives. Passives verbals i passives adjectivals. Estructures participials.
Construccions absolutes

2.5. L'ordre de mots i l'estructura informativa. La configuracionalitat discursiva.

Metodologia

Es combinaran les explicacions amb la resolució d'exercicis, la discussió i l'anàlisi de casos.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals i sessions de discussió 52 2,08 2, 3

Tipus: Supervisades

Tutories programades 15 0,6 2, 6, 10, 13

Tipus: Autònomes

Treball autònom 70 2,8 2, 5, 6, 12

Avaluació

L'avaluació es basarà en les activitats següents:

(a) Assistència i participació activa a classe: 10%.

(b) Lliurament de dos exercicis per treballar a casa: 30%

(c) Lliurament d'una ressenya/treball breu: 10%

(d) Prova escrita: 50%
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(d) Prova escrita: 50%

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una nota mínima de 5.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment se n'adaptarà el 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, assegurant que tot
l'estudiantat hi pot accedir.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui
a dos terços o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada entre 3,5 i 4,9. La
nota màxima que es pot obtenir amb la recuperació és 5.

No es podrà recuperar l'activitat (a).

Les dates de les activitats d'avaluació i de la revisió pertinent s'anunciaran al Moodle.

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un
màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

En cas d'irregularitat (plagi, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta
activitat serà 0. Si es produeixen irregularitats en diverses activitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.
En aquests casos l'estudiant no tindrà dret a recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe 10% 1 0,04 1, 6, 7, 8, 10, 11

Lliurament d'exercici 1 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13

Lliurament d'exercici 2 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13

Prova escrita 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13

Treball-ressenya 10% 5 0,2 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13

Bibliografia

Bibliografia bàsica de consulta

Bosque, Ignacio i Violeta Demonte (dir.). (1999). . Madrid: EspasaGramática descriptiva de la lengua española
Calpe - RAE.

Huddleston, Rodney i Geoffrey K. Pullum (2002). .The Cambridge Grammar of the English Language
Cambridge: Cambridge University Press.

Oniga, Renato (2014).  Oxford: Oxford University Press.Latin: A Linguistic Introduction.

Panhuis, Dirk (2006). . Ann Arbor: University of Michigan Press.Latin Grammar

Solà, Joan  (dir.). (2008 ). , vols. 2 i 3 de sintaxi. Barcelona: Empúries.et al. 2 Gramàtica del català contemporani

Bibliografia complementària

Acedo-Matellán, Víctor i Jaume Mateu (2013). "Satellite-framed Latin vs. verb-framed Romance: A syntactic
approach".  25: 227-265.Probus
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Acedo Matellán, Víctor i Jaume Mateu (2015). Parameters and argument structure I: motion predicates and"
resultatives". Dins Antonio Fábregas, Jaume Mateu i Michael Putnam (eds.). Contemporary Linguistic

. 99-122. New York: Bloomsbury.Parameters

Alexiadou, Artemis i Elena Anagnostopoulou (2008). "Structuring participles". Dins C. B. Chang & H. J. Haynie
(eds.). , 33-41. Somerville, MA:Proceedings of the 26th West Coast Conference on Formal Linguistics
Cascadilla Proceedings Project.

Bosque, Ignacio i Javier Gutiérrez-Rexach (2009).  Madrid: Akal.Fundamentos de sintaxis formal.

Curell Gotor, Hortènsia i Ana Fernández Montraveta (2018). "Syntax. Major constructions". Dins Juli Cebrian
Puyuelo, Hortènsia Curell Gotor i Ana Fernández Montraveta. . Servei de PublicacionsContrastive Linguistics
de la UOC, Barcelona.

Demonte, Violeta (2016). "Parámetros y variación en la interfaz léxico-sintaxis". Dins Ángel J. Gallego (ed.). 
 391-425. Madrid: Akal. Disponible a: Perspectivas de sintaxis formal.

http://www.lineas.cchs.csic.es/lycc/sites/lineas.cchs.csic.es.lycc/files/variacion_en_la_interfaz_lexico-final-.pdf

Fábregas, Antonio, Jaume Mateu i Michael Putnam (eds.). (2015). . NewContemporary Linguistic Parameters
York: Bloomsbury.

Gallego, Ángel J. (2011). "Parameters". Dins Cedric Boeckx (ed.).   The Oxford Handbook of Linguistic
. Oxford: Oxford University Press.Minimalism

Gallego, Ángel J. (ed.). (2016). . Madrid: Akal.Perspectivas de sintaxis formal

Haspelmath, Martin (2008). "Parametric versus functional explanations of syntactic universals". Dins Theresa
Biberauer (ed.). . 75-107. Amsterdam: John Benjamins. Versió prèviaThe Limits of Syntactic Variation
disponible a: 
https://pdfs.semanticscholar.org/c4e7/c9087b6885afcfcad4c52a6a249fa8c589a2.pdf?_ga=2.122862156.633722610.1619032416-1317160974.1618497238

Haspelmath, Martin (2010). "Comparative concepts and descriptive categories in crosslinguistic studies". 
 86(3): 663-687.Language

Mateu, Jaume (2005). "Arguing our way to the DOR on English resultatives". Journal of Comparative Germanic
 8: 55-82.Linguistics

Mateu, Jaume i Gemma Rigau (2010). Verb-particle constructions in Romance: a lexical-syntactic account". "
 22(2): 241-269.Probus

Picallo, Carme (ed.). (2015).  Oxford/New York: OxfordLinguistic Variation in theMinimalist Framework.
University Press.

Ramchand, Gillian C. (2013). "Argument structure and argument structure alternations". Dins Marcel den
Dikken (ed.). . Cambridge: Cambridge University Press.The Cambridge Handbook of Generative Syntax
Disponible a https://gillianramchandblog.files.wordpress.com/2017/08/handbook20gs20ramchand.pdf

Roberts, Ian (ed.). (2016). . Oxford: Oxford University Press.The Oxford Handbook of Universal Grammar

Snyder, William (2001). "On the nature of syntactic variation: Evidence from complex predicates and complex
word-formation".  77: 324-342.Language

Villalba, Xavier (2019).  Madrid: Arco Libros.El orden de palabras en contraste.

Wheeler, Max, Alan Yates i Nicolau Dols (1999).  London: Routledge.Catalan. A Comprehensive Grammar.

Programari

No hi ha cap programari específic.
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No hi ha cap programari específic.
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