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Prerequisits

Atès que l'estudiant ha completat un grau, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per
escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que pogués cometre comportaran un
descens de la puntuació en la qualificació final.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap
circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació
de material no original sense indicar adequadament el seu origen ocasionarà, automàticament, la qualificació
de suspens (0).

De la mateixa manera, es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball
acadèmic. No obstant, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura,
si així ho creu necessari.

Objectius

En acabar el curs els estudiants han de ser capaços de:

Dominar els conceptes lingüístics relacionats amb la variació.
Descriure i analitzar els elements lingüístics i extralingüístics que caracteritzen la variació en espanyol.
Aprofundir en la variació diacrònica i les seves relacions amb altres tipus de variació.
Estudiar les diferents varietats de la llengua espanyola des d'un punt de vista sincrònic, centrant-se en
la variació fònica, amb especial atenció a la prosòdia i considerant la perspectiva pragmàtica i
discursiva.
Descriure i explicar la llengua en ús mitjançant l'anàlisi del discurs.

Competències

Comentar un text des del punt de vista filològic, lingüístic i literari.

Distingir els problemes conceptuals que planteja l'estudi de la llengua i la literatura espanyoles als
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Distingir els problemes conceptuals que planteja l'estudi de la llengua i la literatura espanyoles als
parlants natius dels problemes que planteja l'estudi de la llengua i la literatura espanyoles als parlants
estrangers.
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 tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
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.
Utilitzar els recursos bibliogràfics i tecnològics propis de la recerca lingüística i literària.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar a discursos escrits les tècniques pròpies del comentari lingüístic de textos.
Aplicar a discursos orals les tècniques pròpies del comentari lingüístic de textos.
Argumentar la pertinència dels judicis propis i dels aliens en relació amb el tema objecte d'estudi.
Argumentar la pertinència dels propis judicis i la no pertinència dels aliens en relació amb el tema
d'estudi.
Argumentar la pertinència o la no pertinència dels diferents estudis que han abordat els problemes
lingüístics analitzats en el mòdul.
Avaluar el grau d'adequació pragmàtica d'un discurs a partir de les estructures lingüístiques utilitzades.
Avaluar el grau de cohesió i coherència discursiva d'un text escrit en funció del seu context de
producció i interpretació.
Avaluar el grau de cohesió i coherència discursiva d'un text oral en funció del seu context de producció
i interpretació.
Comparar diferents models explicatius dels problemes lingüístics objecte d'estudi en el mòdul.
Defensar la pertinència dels propis judicis en relació amb el tema objecte d'estudi.
Elaborar un esquema que permeti explicar alguns dels problemes literaris abordats en el mòdul.
Establir les pautes que permetin a un lector estranger inserir els textos literaris escrits en espanyol en
el seu context històric i cultural.
Formular un pla d'acció orientat a completar la informació sobre els aspectes lingüístics analitzats en el
mòdul i planificar les seves etapes de desenvolupament.
Formular un pla d'acció per ampliar la informació que es té sobre un tema específic situat en l'àmbit del
mòdul.
Identificar les diferents variants discursives que es produeixen en l'àmbit hispanoparlant.
Incorporar a l'estudi noves idees procedents d'altres disciplines que puguin complementar una
determinada visió del problema lingüístic estudiat.
Indagar les diferents perspectives des de les quals s'han explicat els fenòmens lingüístics objecte
d'estudi.
Interpretar críticament la bibliografia reunida sobre els àmbits d'estudi del mòdul.
Interpretar de manera crítica la bibliografia i la informació recollides relacionades amb l'àmbit d'estudi
del mòdul.
Introduir una nova idea en un esquema preestablert i ser capaç de modificar adequadament la tesi
defensada en funció de les noves aportacions.
Planificar les etapes de desenvolupament del pla d'acció.
Seleccionar la bibliografia adequada per a interpretar els problemes lingüístics de l'adquisició de
l'espanyol com a llengua estrangera.

Continguts

1. El concepte de variació lingüística
1.1. La variació sota la llum de diversos models teòrics

1.2. Diversos enfocaments de la variació lingüística: la variació diatòpica o geogràfica, la variació social, la
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1.2. Diversos enfocaments de la variació lingüística: la variació diatòpica o geogràfica, la variació social, la
variació situacional i la variació diacròica o temporal

2. La variació diacrònica
2.1. Variació i canvi lingüístic
2.2. Característiques i mecanismes del canvi lingüístic. Gramaticalització i lexicalització
2.3. Relacions de la variació diacrònica i la variació dialectal: el continuum lingüístic

3. La variación sincrònica: el cas de la prosòdia
3.1. La variació prosòdica geogràfica, social i situacional
3.2. L'estudi de la variació prosòdica en ELE

4. La perspectiva pragmàtico-discursiva
4.1. La noció de context: àmbito i perspectives. Multimodalitat
4.2. La comunicació interpersonal. La regulació de la relació entre participants. Cooperació i máximes
conversacionals. Rellevància. Cortesía. Identitat de gènere. Intencionalitat. Manipulació i mendacitat.
4.3. Discurs, pragmàtica i ELE

Metodologia

El/la alumne/a haurà de realitzar un seguiment continuat de l'assignatura.

Per assolir els objectius assenyalats, es combinaran les explicacions teòriques per part del professor amb la
realització d'exercicis i amb la discussió de determinats aspectes relacionats amb els continguts, que
comportaran la participació activa de l'alumnat. L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumnat es
reparteix de la següent manera:

Un 10% d'activitats supervisades (15 hores)
Un 40% d'activitats dirigides (52,5 hores)

- Aquestes activitats estan distribuïdes en classes teòriques (57%), pràctiques (30%) i debats i discussió
(13%)

Un 50% d'activitats autònomes (76 hores)

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 teòriques 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Discussió i debat 6,8 0,27 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Pràctiques a l'aula 15,7 0,63 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Tipus: Supervisades

Activitats 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22

Lectures obligatòries 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Tipus: Autònomes
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Elaboració de les activitats 76 3,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Avaluació

El/la professor/a avaluarà aquesta assignatura a partir de la realització de dues activitats que tindran un pes
del 50% cadascuna.

Activitat 1 (Temes 1 i 2). Anàlisi d'un fenomen tenint en compte els diferents tipus de variació
lingüística, amb especial atenció a la variació diacrònica. El fenomen a estudiar serà seleccionat per
l'alumnat a partir d'una llista facilitada per la professora. Aquesta activitat té un pes del 50%.
Activitat 2 (Temes 3 i 4). Anàlisi d'un discurs a partir de l'aplicació dels coneixements teòrics explicats
durant el curs. El discurs serà seleccionat per l'alumnat, però es podrà consultar al professor o la
professora.

L'avaluació de l'assignatura s'efectuarà, per tant, a partir de la realització de dues activitats en què es
valoraran els següents aspectes:

L'assimilació de continguts teòrics;
l'aplicació pràctica dels continguts; i
l'adequació als requisits de l'activitat en qüestió

Per superar l'assignatura, s'hauran de realitzar totes les activitats. La nota mínima que es requereix per
aprovar cadascuna de les proves i considerar-la en la mitjana haurà de ser igual o superior a 5 punts. La nota
final s'obté de la suma de la qualificació de les dues activitats amb el seu respectiu percentatge.

Totes les activitats d'avaluació són recuperables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitat escrita 1 50 3,25 0,13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Activitat escrita 2 50 3,25 0,13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21
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Programari

Audacity ( )https://www.audacityteam.org
Praat: doing phonetics by computer ( )https://www.fon.hum.uva.nl/praat
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