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Informació general de l'assignatura

Denominació LLENGUA I LITERATURA LLATINES

Codi 101243

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Catalans i Occitans 3 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups La consulta no ha retornat resultats

Coordinació LOPEZ LOPEZ, MATIAS

Departament/s FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

LOPEZ LOPEZ, MATIAS m.lopez@filcef.udl.cat 0

Competències significatives

 

 

Competències transversals:

CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic.

Competències bàsiques:

CB3 Capacitat de reunir i interpretar dades relevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per tal de formular
judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus social, científica o ètica.

CB4 Poder transmitir informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat como no especialitza).

Competències generals:

CG1 Demostrar capacitat d'anàlisi i de síntesi.

CG2.Analitzar i avaluar un tema o matèria, aplicant un raonament crítico i objetiu.

CG4 Planificar adequadament el treball individual i en equip i gestionar el temps.

CG6 Demostrar una actitud sistèmica de rigor en el treball.

CG7 Demostrar capacitat d'aprenentatge autònom i maduresa intelectual.

CG6 Demostrar una actitud sistèmica de rigor en el treball.

Competències específiques:

CE2 Saber identificar els principis bàsics sobre els que es fonamenta l'estudi del llenguatge humà.

CE4 Conèixer els aspectes sistemàtics dels usos de la llengua des de diferents perspectives d'anàlisi gramaticals:
fonètica, fonológica, léxica, morfológica, semàntica, sintàctica, discursiva, pragmàtica i sociolingüística.

CE9 Saber emprar de forma bàsica tècniques específiques necessàries per a estudiar i ensenyar textos lingüístics
i literàris de diverses èpoques.

CE11 Conèixer la tradició cultural romana, el seu entorn cultural i la seva rellevància a la literatura espanyola.

CE13 Conèixer i saber analitzar de forma bàsica la literatura llatina, els seus elements teòrics i creatius, i
reconéixer la seva pervivència a la literatura espanyola i hispanoamericana.

CE23 Saber usar tècniques específiques necessàries per a estudiar i ensenyar textes literaris de diverses
èpoques.
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CE28 Coneixement bàsic dels rudiments de la llengua llatina i la seva influència en la llengua espanyola.
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