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Prerequisits

Per a poder cursar aquesta assignatura es requereixen uns coneixements lingüístics generals i un domini de
l'expressió oral i escrita equiparables als que s'obté en haver finalitzat el batxillerat.

És recomanable tenir un nivell d'anglès que permeti llegir bibliografia en aquesta llengua.

Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura són, d'una banda, iniciar-se de forma introductòria en l'anàlisi de l'discurs i,
de l'altra, desenvolupar les competències d'expressió oral i escrita en espanyol perquè permetin un ús
acadèmic i professional de la llengua. Per a això, es pretén millorar i consolidar la capacitat d'utilitzar la
llengua en situacions formals tant oralment com per escrit.

En acabar el curs caldria:

reflexionar de manera fonamentada sobre els temes tractats durant el curs,
analitzar qüestions bàsiques de la pràctica discursiva,
identificar les tipologies textuals bàsiques,
dominar les característiques i l'aplicació de les estratègies lingüístiques i els recursos presentats i
elaborar i  textos acadèmics orals i escrits- correctes, coherents i adequats a la funcióproduir
comunicativa a la qual estan destinats.

Competències

Llengua i Literatura Espanyoles
Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, diatòpica,
semàntica i pragmàtica).
Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i
semàntiques de la llengua espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.

Demostrar el coneixement normatiu de la llengua espanyola i el seu domini en totes les seves
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Demostrar el coneixement normatiu de la llengua espanyola i el seu domini en totes les seves
aplicacions a l'àmbit acadèmic i professional.
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.
Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes
innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització
d'informació.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar les desigualtats degudes al sexe o al gènere des del punt de vista lingüístic.
Analitzar les etapes de construcció d'un discurs oral i les estratègies per a l'execució oral.
Analitzar una situació des del punt de vista lingüístic i identificar els punts de millora.
Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
Construir textos escrits de diferents tipologies discursives amb correcció lingüística.
Descriure les varietats del discurs oral i del discurs escrit, l'adequació i els graus de formalitat.
Detallar les etapes de construcció d'un discurs escrit.
Detectar les característiques de l'espanyol en contextos bilingües o multilingües.
Distingir els aspectes sistemàtics dels normatius en l'estudi de la llengua.
Expressar les idees amb un vocabulari específic adequat a la disciplina seguint la normativa de la
llengua espanyola.
Fer servir les eines digitals per recollir, classificar, interpretar i analitzar dades rellevants relacionades
amb l'estudi de la varietat lingüística.
Interpretar els diferents nivells lingüístics des de la perspectiva panhispànica i pluricèntrica.
Interpretar i utilitzar els principals conceptes lingüístics i relacionar-los amb la variació panhispànica i
pluricèntrica.
Planificar i oralitzar textos de diferents tipologies discursives amb correcció lingüística.
Reconèixer i descriure les varietats de l'espanyol i valorar-les en el context de la diversitat.
Utilitzar correctament els diferents registres de l'espanyol segons el context del qual formen part.

Continguts

Els continguts següents constitueixen un marc per a l'assignatura. En començar el curs es proporcionarà un
temari més detallat.

Adequació pragmàtica i graus de formalitat. Discurs oral i escrit acadèmic o professional.
La tipologia textual.
Qüestions de correcció normativa.
Organització del text. Coherència i cohesió.
Escriptura. Planificació, redacció i revisió del discurs escrit. L'edició de textos escrits: ortotipografia i
adequació al suport.
Oratòria. Planificació del discurs oral i estratègies per a dur-lo a terme. La intervenció oral formal en
públic: aspectes fònics, comunicació no verbal i ús de material de suport. Principals problemes en
l'articulació i la prosòdia d'una intervenció oral formal.

Metodologia

Es realitzaran activitats dirigides, supervisades i autònomes, cosa que inclourà activitats avaluatives.

L'assignatura es desenvolupa seguint una , basada en la ( .metodologia activa clase inversa flipped classroom)
És imprescindible haver consultat els materiales proporcionats i   (per comptesestudiar abans de las classes
d'esperar, com en el mètode tradicional, a rebre primer una classe explicativa a l'aula).
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El  de cada estudiant servirà de  per a les pràctiques i activitats desenvolupades: treball previ punt de partida
comprovació mitjançant qüestionaris, resolució de dubtes, clarificació de temes, discussió, correcció
d'exercicis, comentaris i pràctiques. La  es concep com un entorn on dur a terme , en elclasse fòrums i tallers
qual és possible tant la  com la  dins de grups reduïts d'estudiants i amb elpràctica individual interacció
grup-classe.

Es potenciarà el , tant davant de problemes, dades o situacions de caràcter lingüístic com apensament crític
l'hora de realitzar reflexions sobre el propi aprenentatge.

Es necessari emprar amb assiduïtat el , perquè a través d'aquesta plataforma s'informa decampus virtual
qualsevol qüestió relacionada amb l'assignatura, es proporcionen els materials i es lliuren les activitats.

Per a treballar en  s'emprarà com a referència essencial un conjunt de 25 vídeos explicatius,oratòria actual
amb exemples i preguntes de correcció automàtica.

Convérealitzar un continuat i actiu de l'assignatura.seguiment 

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 teòrico-pràctiques guiades 60 2,4 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14

Tipus: Supervisades

Tutories i activitats tutelades 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Tipus: Autònomes

Estudi i preparació d'activitats 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

Avaluació

Requisits per a aprovar l'assignatura

Per a superar l'assignatura es precís .realitzar totes les proves
Per a aprovar l'assignatura és necessària una nota global igual o superior a 5.
Per a optar és necessari haver  i haver obtingut una  a la recuperació presentat totes les proves nota
global superior a 3,5.
L'activitat oral 1 no està subjecta a recuperació.
S'obtindrà un  si s'ha realitzat, com a màxim, el  de l'avaluació."no avaluable" 50 %
En cas que el curs sí que sigui avaluable, si es deixa pendent alguna prova, la qualificació d'aquesta
prova serà 0 i s'inclourà en el cálcul de la nota global. En aquest supòsit, la nota màxima possible del
curs serà un 4.9.

Activitats avaluables

Examen: 30 %
Activitat escrita: 20 %
Activitat oral 1: 20 %

Activitat oral 2: 30 %
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4.  Activitat oral 2: 30 %

Observacions

En el cas de l'expressió escrita, s'entén que l'estudiant redacta paràgrafs i textos amb contingut ple. Es tindran
en compte, òbviament, les faltes d'ortografia, la puntuació i l'estructura del discurs. L'expressió oral haurà de
ser coherent, organitzada, correcta i adequada a la situació comunicativa.

Es considera que es coneixen les normes generals de presentació i lliurament d'un treball acadèmic.

En el contingut de l'assignatura es tenen en compte els aspectes relacionatsamb la perspectiva de gènere.

En cas que l'estudiant realitziqualsevol 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
procésdisciplinari 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 començar el curs s'explicaran tant la metodologia de l'assignatura com les proves avaluables. Més
endavant es proporcionaran orientacions concretes per a cada prova. Les pautes amb la descripció detallada
del contingut de les activitats avaluables, els criteris específics per a avaluar-les i les dates de lliurament
podran consultar-se en l'espai docent virtual de l'assignatura. El procediment de revisió variarà en funció del
tipus de prova i s'anunciarà oportunament.

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. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/odiscussions d'exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà
perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

(1) Examen 30 % 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

(2) Activitat escrita 20 % 0 0 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16

(3) Activitat oral 1 20 % 0 0 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16

(4) Activitat oral 2 30 % 0 0 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
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Durant el curs es proporcionaran d'altres recursos en línia.

Programari

Durant el curs es proporcionaran orientacions.
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