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Informació general de l'assignatura

Denominació ARANÈS

Codi 101235

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Optativa

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Departament/s Filologia Catalana i Comunicació

Idioma/es d'impartició Occità, català, francès, espanyol, italià
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Professor/a (s/es)
AITOR CARRERA BAIGET

Informació complementària de l'assignatura

Assignaturad’adquisició de coneixements sobre l’occità de la Valld’Aran que persegueixsobretot que
l’alumneobtingui una competènciapràctica en aranès al mateixtemps que éscapaçd’identificar i de
raonarcientíficamentelsfetslingüístics que caracteritzenaquestavarietat. L’assignaturaha de suposar, doncs, un
saltendavant en l’estudi i l’adquisició de l’occità a partir delscontingutsrelacionatsamb la
llenguad’ocobtingutsanteriormentdins del mateix Grau en EstudisCatalans i Occitans. Elscontingutslingüístics van
acompanyatsd’unanecessàriaaproximació a la història, la geografia i la cultura araneses, aixícom al
procésd’oficialització i promoció de l’occità a la Valld’Aran, a les disposicionslegislatives que l’afecten i a la realitat
sociolingüística del gascó al sud de la frontera francoespanyola.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Capacitat de comunicació oral i escrita en occità de la Vall d’Aran
Capacitat d’identificació de les principals modalitats territorials de l’occità de la Vall d’Aran
Capacitat per realitzar anàlisis i comentaris lingüístics sobre textos orals i escrits en aranès, tant des d’un
punt de vista diacrònic com sincrònic

 

Competències significatives

Domini pràctic i coneixement lingüístic de la llengua occitana en la seua versió territorial aranesa

 

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1-L’aranès en el marc de la llengua occitana i de les altresllengüesterritorialsdels Pirineus: català, aragonès i basc.
Qüestions de substratbascoide en la fonètica i el lèxic (duessetmanes).

2-Qüestions de dialectologiapirinenca: afinitats entre parlarsgascons, aragonesos i catalans per damunt de les
frontereslingüístiques (una setmana).

3-L’aranès: fonètica, morfologia i lèxic. Aproximaciópràctica (tema central; vuitsetmanes).

3.1 Les convencionsgràfiques de l’aranès. Contextualització en el marcoccità i originalitats gascones.

3.2 Qüestionsbàsiques de morfologia. Determinants.

3.3 Qüestionsbàsiques de morfologia. Originalitats en la formaciódel plural i en el gènere.

3.4 Aspectes de morfologia verbal. Auxiliars i principalsmodelsregulars.

3.5 Altresqüestions de morfologia.

3.6 Aferssintàctics. Usos de les preposicionsa, en, entà, per.

3.7 Lèxicbàsic (I)
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3.8 Lèxicbàsic (II)

4-Aproximació dialectològicaalsparlars de la Valld’Aran. Heterogeneïtat de l’aranès (una setmana).

5-Contribucions a l’estudidialectològic de l’aranès: de Bernard Sarrieu a Joan Coromines (una setmana).

6-Alt aranès, baixaranès i aranès central. Afinitatsambelsparlarsromànicsveïns (una setmana).

7-La codificació de l’aranès. Una tasca inacabada (una setmana).

8-Recursos per a la recerca científica sobre l’aranès (una setmana).

Eixos metodològics de l'assignatura

Taula d'activitats formatives i dedicacions horàries de l’alumne

Activitat CODIFICACIÓ / descripció / tipologia TPD o* G* HP* HNP*

Classe magistral
(M)

Vegeu temari   40  

Seminaris (S) (Grup únic: comptabilitzat dins de les classes magistrals)     

Pràctiques (P)

PA-1 Visualització i comentari de documents audiovisuals en aranès
PA-2 Visualització i comentari de documents audiovisuals sobre l’aranès
PA-3 Anàlisi lingüística de textos aranesos
PA-4 Anàlisi lingüística de textos gascons propers a la Vall d’Aran
PA-5 Audició de textos orals en aranès i en gascó pirinenc oriental
PA-6 Tractament de documents normatius o paranormatius relatius a l’aranès
PA-7 Lectura en aranès: dicció i comprensió
PA-8 Lectura en aranès: dicció i comprensió
PA-9 Lectura en aranès: dicció i comprensió
PA-10 Pràctiques de conversa en aranès
 
 

  8 14

Treballs (T) Treball de recerca lingüística o sociolingüística sobre l’occità de la Vall d’Aran    44

Tutories (Tut)

Tut1- Tutories per preparar el treball
Tut2-Tutories per preparar el treball
Tut3-Tutories per a la resolució de dubtes (examen)
Tut4-Tutories per comentar l’avaluació del treball
Tut5-Tutories per comentar l’avaluació de la prova
 

  20  

Altres (AA)
AA-Recerca d’informació sobre la llengua occitana a la Vall d’Aran:
bibliografia i internet

  12 8

Avaluació (AV) Vegeu taula de mecanismes d’avaluació   3 12

TOTAL El total absolut sempre ha de sumar 187.5 h (7.5 ECTS) o 150 h (6 ECTS)   83 78

Sistema d'avaluació

Taula dels mecanismes d’avaluació

mecanismes
d’avaluació

codificació / descripció-criteris / tipologia
TPD

observacions O* Activitat %*
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Assistència i
participació
(As)

Activitats presencials: M, PA
L’assistència a les classes
magistrals és molt recomanable,
però no obligatòria.

  5

Taller
d’avaluació
(TA) (Examen)

TA: Examen del conjunt de la matèria   
Prova
escrita

50

Informe (In) /
Treballs (T)

In: Informe sobre les activitats i les
pràctiques
 
T: Petit treball de recerca sobre algun
aspecte lingüístic o sociolingüístic
relacionat amb l’aranès

  
Informe
 
Treball

10
 
30

Altres (A)
A: Recerca d’informació: bibliografia i
internet

Contribueixen als altres
mecanismes d’avaluació.

  5

TOTAL     100

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final. 
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