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Prerequisits

Cal haver cursat l'assignatura  de primer curs. A més, s'ha de tenir un bon dominiLlengua Catalana
instrumental de la llengua catalana, tant oral com escrit, i s'ha de dominar la normativa gramatical.

Objectius

L'assignatura de Sintaxi catalana (codi: 100696) consisteix en l'estudi de les relacions entre el lèxic i la sintaxi 
del català. Aquest curs forma part del grup d'assignatures obligatòries de la matèria "Llengua catalana:
sincronia i diacronia".

OBJECTIUS FORMATIUS:

ser capaç d'analitzar estructures sintàctiques bàsiques
ser capaç de relacionar les propietats del lèxic amb la forma de les estructures sintàctiques
ser capaç de distingir quins aspectes del significat lèxic són rellevants per a la gramàtica i quins no ho
són
ser capaç d'analitzar les propietats sintàctiques i semàntiques de diferents tipus de predicats i
d'estructures argumentals
ser capaç d'analitzar les propietats sintàctiques i semàntiques de frases fetes i altres expressions
lexicalitzades del català
ser capaç d'analitzar les propietats sintàctiques i semàntiques de la formació de mots (derivació i
composició) del català
ser capaç de distingir, a partir d'una teoria lèxica, quins mots són (im)possibles

Competències

Estudis de Català i Espanyol
Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada
quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques,
lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura
actual.

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
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1.  

2.  

3.  
4.  
5.  

6.  
7.  

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 Català
Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada
quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques,
lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura
actual.
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.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals
aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua catalana estàndard oral i
escrita.
Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
Construir un text oral amb correcció gramatical i lèxica.
Conèixer les estructures sintàctiques de l'oració simple, complexa, modalitzada i discursivament
marcada.
Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix amb docència alternativa a , de la qual podeuLèxic i Gramàtica (codi: 105827)
consultar la Guia Docent a la fitxa web del Grau en Filologia Catalana: estudis de literatura i lingüística.

Els continguts que es tractaran en aquesta assignatura són els següents:

o La sintaxi com a projecció del lèxic
o Selecció categorial i selecció semàntica
o Estructura argumental i tipus de predicats
o Aspecte lèxic i aspecte gramatical
o Propietats sintàctiques i semàntiques de la derivació i la composició
CONTINGUTS DESGLOSSATS:

1. Introducció a les relacions entre el lèxic i la sintaxi

Competència lèxica i competència sintàctica. Informació gramatical de les entrades lèxiques. Selecció
La sintaxi com a projecció de les dependències lèxiques. La redundància ensemàntica i selecció categorial. 

els components lèxic i sintàctic. Sintaxi lliure i sintaxi lexicalitzada. Tipus d'expressions lexicalitzades. Frases
fetes i concurrències lèxiques.

2. Lèxic i sintaxi

L'estructura argumental i la projecció dels arguments a la sintaxi. Predicats, arguments i adjunts. Tipus de
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L'estructura argumental i la projecció dels arguments a la sintaxi. Predicats, arguments i adjunts. Tipus de
predicats. La noció transcategorial de predicat. Predicació primària i predicació secundària. Estructura
argumental i tipus de construccions passives. Estructures sintàctiques d'elevació i de control.

Classes lexicosemàntiques de verbs. Anàlisi lèxica dels verbs i estructura semàntica: l'estructura eventiva.
Aspecte lèxic ( ): estats, activitats, assoliments i realitzacions. Tipus d'estructures eventives.Aktionsart
Relacionsentre l'aspecte lèxic i l'aspecte gramatical. El concepte de delimitació coma propietat transcategorial.

Classes lexicosintàctiques de verbs. Verbs transitius, inergatius i inacusatius. Anàlisi lèxica dels verbs i
estructura sintàctica: sintaxi lèxica de l'estructura argumental. Tipus d'estructures argumentals. Alternances de
l'estructura argumental. Verbs lleugers i verbs plens. Formació lexicosintàctica de verbs: processos
d'incorporació i conflació. Verbs possibles i verbs impossibles. Patrons de lexicalització: el pas del llatí al
català.

Formació de mots derivats i l'herència de l'estructura argumental en l'àmbit nominal. Les nominalitzacions.
Nominals de procés i de resultat. Noms complexos amb valor agentiu i instrumental. Mots derivats adjectivals:
el cas dels adjectius en . Formació de mots compostos i estructura argumental. Tipus de compostos. El-ble
català i l'anomenat 'paràmetre de la composició'.

Metodologia

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

Al Campus Virtual l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos
materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. En cas de
canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la
programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

NB: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat
empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

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

Exposició de temes i pràctiques d'aula 52 2,08 1, 2, 5, 7

Tipus: Supervisades

Discussió de textos de la bibliografia i resolució d'exercicis 19 0,76 1, 2, 5, 7

Tipus: Autònomes

Estudi dels apunts i la bibliografia 40 1,6 1, 2, 5, 7

Avaluació

L'avaluació es farà a partir de les activitats següents:

(a) Examen final: 50%
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(a) Examen final: 50%

(b) Exercicis d'anàlisi lexicogramatical: 20%

(c) Treball-ressenya: 20%

(d) Activitats complementàries: 10%

La nota mínima per poder aprovar l'assignatura és 5. El dia i hora de revisió de les activitats d'avaluació es
notificarà amb antelació.

Per poder realitzar la prova de recuperació s'hauran de complir les dues condicions següents: haver obtingut
una qualificació mitjana igual o superior a 3,5 i haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes
de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. La
qualificació màxima global que es pot obtenir a la recuperació és de 5. Queden excloses de la recuperació les
activitats (c) i (d).

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitats complementàries 10% 3,5 0,14 1

Examen final 50% 1,5 0,06 1, 2, 5, 7

Exercicis d'anàlisi lexicosintàctica 20% 17 0,68 1, 2, 5, 7

Treball-ressenya d'un article 20% 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Programari

No hi ha cap programari específic.
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