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Prerequisits

Cap

Objectius

Aquest mòdul té tres objectius principals. En primer lloc, presentar i familiaritzar-se amb les principals fonts
autoritzades en relació amb la norma del xinès estàndard. En segon lloc, revisar les principals tendències de
la gramàtica descriptiva i pedagògica del xinès i les seves obres de referència. Finalment, analitzar el xinès i
l'espanyol de manera contrastiva en els diferents nivells del llenguatge per identificar aquells aspectes que
poden presentar més dificultats per als castellanoparlants.

Competències

Analitzar contrastivament aspectes lingüístics i culturals del xinès i lespanyol amb finalitats didàctiques.
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 o autodirigit.
Reconèixer les característiques de la llengua i la cultura xineses per aplicar-les a lensenyament del
xinès per a hispanoparlants.
Reflexionar de forma crítica sobre lacompliment propi, identificant punts forts i àrees de millora.
Treballar individualment i en equip, i ser capaç danalitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la
informació generades.

Resultats d'aprenentatge
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

9.  
10.  

Analitzar i valorar els diferents enfocaments lingüístics sobre qualsevol aspecte gramatical de la llengua
xinesa amb finalitats didàctiques.
Analitzar i valorar les obres de documentació i referència bàsiques de la llengua xinesa amb finalitats
didàctiques i de documentació.
Descriure la llengua xinesa amb finalitats didàctiques en tots els nivells del llenguatge: fonològic,
morfològic, lèxic, sintàctic i pragmàtico-discursiu.
Identificar i analitzar críticament la bibliografia existent sobre les característiques lingüístiques entre el
xinès i l'espanyol.
Identificar i resoldre les principals dificultats d'aprenentatge del xinès per als hispanoparlants.
Identificar les principals similituds i diferències en tots els nivells de llengua entre el xinès i l'espanyol
amb finalitats pedagògiques.
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 o autodirigit.
Reflexionar de manera crítica sobre un mateix i identificar punts forts i àrees de millora.
Treballar individualment i en equip i ser capaç danalitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la
informació generades.

Continguts

Bloc 1: Aspectes introductoris

Terminologia i conceptes clau
Principis de l'escritura xinesa
Fonologia i transcripció
Gramàtiques i obres de referència I
Sintaxi i pragmàtica

Bloc 2: La gramàtica del xinès modern

Principals tendències de la gramàtica descriptiva i pedagògica del xinès
Tipus de paraules
Anàlisi dels punts difícils i importants de la gramàtica xinesa
Aspectes didàctics importants dels tipus de paraules
Anàlisi d'errors gramaticals d'ús dels adverbis I
Parts de l'oració
Els complements: resultatiu, potencial, direccional, etc.
Aspectes didàctics importants de subjectes i numerals
Anàlisi d'errors gramaticals de la reduplicació dels verbs
Anàlisi d'errors gramaticals d'ús del complement resultatiu
L'oració I: tema-rema, subjecte-predicat, de predicat adjetival, etc.
Anàlisi d'errors gramaticals del complement potencial
Anàlisi d'errors gramaticals del complement de duració
L'oració II: oració amb "shì" (是), oració amb "ba" (把), oració de doble object, oració passiva, etc.
Anàlisi d'errors gramaticals dels adverbis II
Anàlisi d'errors gramaticals del complement de mode
Aspectes didàctics importants de les oracions (I)
Les oracions de comparatiu de superioritat: característiques, aspectes importants de la seva didàctica i
anàlisi d'errors gramaticals
Les oracions enfàtiques: amb pronom interrogatiu, doble negació, etc.
Les oracions compostes: coordinades, succesives, progressives, etc.
Les oracions compostes subordinades: causal-consecutives, adversatives, condicionals, concessives,
etc.
Aspectes didàctics importants de les oracions (II), de les oracions enfàtiques i de les oracions
compostes

Anàlisi i estratègies didàctiques per a la didàctica de la gramàtica xinesa
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Anàlisi i estratègies didàctiques per a la didàctica de la gramàtica xinesa

Bloc 3: Anàlisi contrastivaentre elxinès i l'espanyol

Introducció a l'anàlisi contrastiva
Utilitat de l'anàlisi contrastiva per a la didàctica de les llengües estrangeres
Característiques generals del xinès i de l'espanyol
Gramàtiques i obres de referència (II)
Anàlisi contrastiva d'aspectes fonològics del xinès i l'espanyol
Anàlisi contrastiva d'aspectes morfosintàctics del xinès i l'espanyol
Anàlisi contrastiva d'aspectes pragmàticodiscursius del xinès i l'espanyol

Metodologia

En aquest mòdul es faran servir diverses metodologies docents i totes elles pressuposen un paper actiu per
part dels estudiants. Al llarg del mòdul es combinaran:

• Classes expositives
• Aprenentatge basat en problemes
• Realització d'activitats pràctiques
• Debats
• Elaboració i exposició oral o escrita de treballs
• Tutories

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

Aprenentatge basat en problemes 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

Classes expositives 20 0,8 1, 2, 3, 7, 8

Debats 4 0,16 9, 10

Tipus: Supervisades

Elaboració i exposició oral o escrita de treballs 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Presentació de treballs 1 0,04 7, 9

Tipus: Autònomes

Elaboració d'un treball 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Lectures i documentació 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Descripció detallada de l'avaluació per blocs:

Activitat de síntesi en grup: 5% (B1) + 10% (B2) + 5% (B3) = 20%

Carpeta de l'estudiant: 20% (B1) + 0% (B2) + 20% (B3) = 40%
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Carpeta de l'estudiant: 20% (B1) + 0% (B2) + 20% (B3) = 40%
Prova escrita (B2): 20%
Assistència i participació activa a clase: 6% (B1) + 8% (B2) + 6% (B3) = 20% (per tal d'aprovar el mòdul
és necessària l'assistència al 80% de les classes)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitat de síntesi en grup 20% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Assistència i participació activa a classe 20% 5 0,2 4, 5, 6, 7, 8

Carpeta de l'estudiant 40% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prova escrita 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
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Programari

No fa falta cap programari específic.
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