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Informació general de l'assignatura

Denominació ARANÈS III

Codi 101491

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Filologia Catalana i Estudis
Occitans

4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació CARRERA BAIGET, AITOR

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials: 90 
Hores no presencials: 60

Idioma/es d'impartició Occità
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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

CARRERA BAIGET, AITOR aitor.carrera@filcat.udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Assignatura d'aprofundiment notable de competències en l'occità de la Vall d'Aran. L'alumne ha de ser capaç
d'assolir una capacitat de comprensió i d'expressió orals i escrites susceptibles de ser identificades com a gascó
aranès en paral·lel a d'altres competències ja adquirides en occità referencial, que li permeti de tenir un domini sòlid
en paral·lel tant d'una modalitat estàndard com d'unes varietats locals, si cal amb vocació igualment
estandarditzada. L'alumne haurà d'assolir igualment uns coneixements avançats pel que fa a història, geografia i
cultura araneses, i especialment en tots aquells continguts que facin referència a qüestions lingüístiques
relacionades amb l'occità a la Vall d'Aran, així com una capacitat crítica, des del punt de vista lingüístic i filològic,
en aspectes de correcció i adequació lingüístiques.

Assignatura amb prerrequisits: per poder matricular aquesta assignatura s’ha d’haver cursat l’assignatura Aranès
II.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

-En comprensió lectora: entendre amb facilitat textos llargs i complexos de tipologia diversa, cosa que inclou la
prosa literària contemporània, i apreciar-ne les diferències subtils de significat, de registre i de to. Entendre
igualment les expressions idiomàtiques de l'occità de la Vall d'Aran i, si s'escau, conèixer-ne les equivalències en
altres modalitats de la llengua occitana, principalment en la modalitat estàndard general.

-En comprensió oral: entendre sense gaire esforç una gran diversitat de varietats de la llengua oral provinents de
fonts diverses, independentment de factors geogràfics o prosòdics. Això inclou les diverses varietats geogràfiques
de la llengua occitana, en qualsevol dels seus registres, en correspondència amb les formes locals de la Vall
d'Aran.

-En expressió oral i escrita: capacitat per comunicar-se amb facilitat i en un registre apropiat, correcte, autocentrat
i desproveït d'interferències en un ampli inventari de situacions, ja siguin de caire més general, acadèmiques,
professionals o de lleure, amb intencionalitats diverses. Malgrat que s'hi pugui admetre la presència d'errors,
aquests seran en tot cas poc freqüents i difícils de detectar. Capacitat de transvasament entre l'occità aranès i
l'occità referencial general o les modalitats codificades dialectals.

-En l'àmbit del lèxic: capacitat per comprendre i utilitzar un repertori lexical ampli, que inclogui expressions
idiomàtiques així com formulacions pròpies d'un registre estandarditzat, així com els sinònims i antònims de mots
fins i tot no precisament freqüents, amb l'objectiu d'expressar-se de manera apropiada i amb correcció en diversos
registres i situacions. Es poden comprendre jocs de paraules i fins i tot es pot fer un ús adequat dels processos de
derivació, després d'establir-se lligams entre les solucions locals araneses i les de l'occità referencial.

-En l'àmbit morfosintàctic: capacitat per comprendre i utilitzar estructures lingüístiques complexes, elements
discursius i convencions de la llengua amb un alt grau de correcció en diversos registres i situacions.

-En l'àmbit de les convencions gràfiques: dominar plenament les convencions gràfiques pròpies de l'occità de la
Vall d'Aran i conèixer-ne les principals correspondències en la llengua general.
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Competències significatives

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

Bàsiques:
CB3 Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que
incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5 Saber desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt
grau d'autonomia.

Generals:
CG3 Desenvolupar la capacitat de treball individual i la motivació per la qualitat i el rigor.
CG4 Desenvolupar la capacitat de raonament i anàlisi crítica, i la de presa de decisions per a la resolució de
problemes.
CG6 Desenvolupar la capacitat d'aprenentatge autònom.
CG7 Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació del treball i la investigació.
CG11 Desenvolupar la capacitat de recerca i gestió de la informació i habilitat per utilitzar fonts i documentació
diverses.
CG12 Desenvolupar la capacitat d'utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinar o
professional.

Específiques:
CE2 Analitzar la llengua occitana des de les diferents perspectives gramaticals: fonètica, fonològica, lèxica,
morfològica, semàntica, sintàctica, discursiva, pragmàtica i sociolingüística.
CE4 Identificar l'evolució històrica, externa i interna, de l'occità i caracteritzar els diferents registres i variants
dialectals.
CE12 Desenvolupar la capacitat d'analitzar, avaluar i corregir, gramaticalment i estilísticament, textos orals i
escrits en llengua occitana.

Transversals:
CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1-Les varietats dites 'araneses' en el marc del gascó i, específicament, en el marc del gascó pirinenc oriental (tres
setmanes)

2-Variació dialectal a l'interior de la Vall d'Aran: de la visió d'unes perifèries interferides a les correspondències amb
el comengès i el coseranès (una setmana)

3-Aprofundiment en aspectes de codificació de l'aranès (quatre setmanes)

   3.1-La qüestió de l'accentuació i de les dièresis, els apòstrofs 

   3.2-Altres convencions gràfiques i la seua relació amb l'etimologia: criteris de codficació i seleccions i dígrafs
específics del gascó

4-Aspectes específics de morfosintaxi aranesa (quatre setmanes)

   4.1-Combinacions pronominals particulars

   4.2-Qüestions de morfologia verbal

   4.3-Aspectes relacionats amb l'ús de certes preposicions i locucions prepositives

   4.4-Altres afers sintàctics
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5-Aspectes lexicals (quatre setmanes)

   5.1-Interferències lèxiques en aranès

   5.2-Distanciacions màximes o hipercorreccions

   5.3-Gestió de la diversitat territorial de les variacions lexicals amb relació a les modalitats referencials

 

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
 
 

  18 14

Treballs (T) Treball de recerca lingüística o sociolingüística sobre l’occità de la Vall d’Aran    26

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
 

  17  

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)   90 60

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no
presencials de l’alumne. 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Vegeu la distribució temporal descrita en la secció 'continguts'. Altres precisions suplementàries seran
comunicades en el decurs de la primera sessió presencial.

Sistema d'avaluació
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Taula dels mecanismes d’avaluació

mecanismes
d’avaluació

codificació / descripció-criteris / tipologia
TPD

observacions O* Activitat %*

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. 

Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complet tenen dret a demanar avaluació
alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per més informació, envieu un correu
electrònic a academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres.

Bibliografia i recursos d'informació

a) Documents bàsics. Lectura molt recomanable / consulta obligatòria

Pierre Bec (1968): Les Interférences linguistiques entre gascon et languedocien dans les parlers du
Comminges et du Couserans. Bordeus: PUB.

Aitor Carrera (2007): Gramatica aranesa. Lleida: Pagès Editors.

Comission entar estudi dera normatiua [sic] lingüística [sic] aranesa (1982): Nòrmes ortogràfiques [sic]
der aranés. Tèxt provisional [sic]. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Comission de còdi lingüistic (1999): Normes ortografiques der aranés. Vielha: Conselh Generau d’Aran.

Joan Coromines (1990): El parlar de la Vall d’Aran. Gramàtica, diccionari i estudis lexicals sobre el
gascó. Barcelona: Curial.

            b) Documents complementaris

Manuela Ané et al. (1994): Cors d’aranés. Vielha: Conselh Generau d’Aran.

Aitor Carrera (2011): L’occità: gramàtica i diccionari bàsics (occità referencial i aranès). Lleida: Pagès
Editors.

Comission de mèstres (1984): Libre de lectura. Lleida: Generalitat de Catalunya.

Patric Guilhemjoan (dir.) (2005): Dictionnaire français-occitan (gascon). 2 vol. Ortès: Per Noste.

Simin Palay (1980): Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes. París: CNRS [3a. ed.].

Gerhard Rohlfs (1977): Le Gascon. Etudes de philologie pyrénéenne. Pau / Tübingen: Marrimpouey /
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Niemeyer.

Jean Séguy (dir.) (1954-1973): Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne. 6 vol. París:
CNRS.

Otto Winkelmann (1989): Untersuchungen zur Sprachvariation des Gaskognischen im Val d’Aran.
Tübingen: Max Niemeyer.
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