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Objectius acadèmics de l'assignatura
Capacitat per fer ús plenament independent de l'occità referencial; poder relacionar-se amb parlants nadius amb un
grau suficient de fluïdesa i naturalitat.
Capacitat per a analitzar l'occità referencial a tots els nivells estructurals.
Capacitat per detectar i utilitzar els marcadors de formalitat rellevants per als textos en occità referencial.

Competències significatives
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.
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CE12 Desenvolupar la capacitat d'analitzar, avaluar i corregir, gramatical i estilísticament, textos orals i escrits en
llengua occitana.
Transversals:
CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura
Es un cors que vòl èsser mai que mai practic. Lo trabalh serà a partir d'una seleccion de tèxtes literaris e una
seguida de questions gramaticalas a discutir:
1. Una pichon recuèlh de tèxtes per una caracterizacion de l'occitan referencial: Bodon, Roqueta, Sibrà, Foret...
2. Los traches de l'occitan referencial per rapòrt a la gramatica d'Alibèrt: la sintaxi; la seleccion lexicala; la
morfologia derivativa.

Eixos metodològics de l'assignatura
Cercaram lo trabalh mai que mai autonòme de l'estudiant, amb un seguiment en session de classa o de tutoria.
Lo professor donarà d'indicacions sus las lecturas e los procediments de trabalh.

Sistema d'avaluació
70% a partir de trabalh individual.
20% a partir de la solucion que questions pausadas en session presenciala.
10% a partir de l'assisténcia a las sessions presencialas.
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