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Informació general de l'assignatura

Denominació LLENGÜES EN CONTRAST I EN CONTACTE

Codi 101132

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos (2009) 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

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

Coordinació SABATE CARROVE, MARIA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

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

Veure Pla de desenvolupament

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Horari de tutoria/lloc Mariona Sabaté: Monday and Tuesday 11:00-12:00 
Despatx 2.17 
Ester Baiget: Thursday and Friday 11.30-12.00

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BAIGET BONANY, ESTER ester.baiget@udl.cat 0
2a part de l'assignatura - Despatx
2.17, horari a definir a l'inici del
quadrimestre

SABATE CARROVE, MARIA mariona.sabate@udl.cat 0
1a part de l'assignatura - Despatx
2.17, horari a definir a l'inici del
quadrimestre

Informació complementària de l'assignatura

L'estudiant només té dret a examen. Poden assistir a les classes de l'assignatura, ja que es mantenen els
continguts en el Pla Nou.

L'avaluació consistirà en un examen amb continguts d'ambdues parts (25% + 25% de la nota final), i un treball
(25%) amb presentació oral (25%). 

D'acord amb l'article 3.1. de la normativa d'avaluació de la UdL, l'estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la
realització de les proves d'avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L'estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos haurà d'abandonar
l'examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en qualsevol
normativa de règim intern de la UdL.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Descriure els principis bàsics de l'anàlisi contrastiva i la seva aplicació als Estudis anglesos.

2. Identificar les similituds i les diferències entre el castellà i l'anglès en diferents nivells d'anàlisi (fonètic i
fonològic, gramatica i lèxic, cultural).

3. Reconèixer els errors més comuns (a tots els nivells) dels parlants de castellà i català en l'aprenentatge de
l'anglès.

4. Conèixer els principis bàsics de la lingüística de contacte.

5. Reconèixer els principals fenòmens de contacte de llengües.

6. Ser capaços de reflexionar sobre el contacte de llengües en la nostra comunitat lingüística.

Competències

Competències Objectius formatius

Capacitat de comunicació oral i escrita en una o més
llengües estrangeres (nivell general i expert)

Descriure principis bàsics de l'anàlisi contrastiva i la seva
aplicació als Estudis Anglesos

Capacitat de comprensió crítica i anàlisi de situacions de
contacte  i contrast entre anglès i altres llengües
 

Identificar semblances i diferències entre castellà-català i
anglès en diversos nivells d'anàlisi (fonètic i fonològic,
gramatical, lèxic i cultural)
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Capacitat de contrast entre llengües amb l'objectiu de millorar
el coneixement de dues o més llengües i comprensió de
fenómens lingüístics generals

Reconèixer errors comuns (a tots els nivells) que els
parlants catalano i castellano parlants poden cometre en
anglès
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Continguts fonamentals de l'assignatura

Els continguts de la primera meitat del curs es divideix en 3 mòduls:

LLENGÜES EN CONTRAST (Prof. Mariona Sabaté)
MÒDUL I. Introducció teòrico-pràctica a conceptes sobre lingüística contrastiva en anglès i castellà-català.
(3 sessions; 1h 30 m. cadascuna).Diversos nivells d'anàlisi en anglès, castellà i català

1. Què és la lingüística contrastiva. Exemples globals. Lado (1957) i universals del llenguatge.
Anàlisi interlingüe. Tertium comparationis (base de comparació). Objectius. Diferències i
isomorfismes.
2. Èmfasi en un parell de llengües: Anglès, castellà i català. Diversos nivells d'anàlisi lingüística:
fonològica, sintàctica, gramatical, lexical semàntica, prgmàtica, segons gènere.
3. Contrast fonètic i fonològic entre anglès i castellà-català.

MÒDUL II. Contrast gramatical, lèxic basat en gèneres. Llenguatges d'especialització. (3 sessions; 1h 30
m. cadascuna)

4. Contrast gramatical (narració – presents i passats, descripció, veu passiva i reflexiu "se", mode
indicatiu i subjuntiu).
5. Contrast lèxic entre anglès i català-castellà. Anàlisi de significats i canvi de significat. Variació
dialectal, registres, eufemismes.
6. Llengües especialitzades (e.g. llenguatge de la publicitat, llenguatge de la ciència i la
tecnologia, llenguatge legal)
 

MÒDUL 3. Contrast cultural (2 sessions; 1h 30 m.)
7. Humor
 

Els continguts de la segona meitat del curs es divideixen en 4 mòduls:

 LLENGÜES EN CONTACTE (Prof. Ester Baiget)
 
MÒDUL 4. Introducció a la lingüística de contacte (2 sessions; 1h 30 m.)

1. Què és la lingüística de contacte? Exemples globals.
2. Panoràmica general dels principals fenòmens de contacte lingüístic.
3. El contacte de llengües en comunitats monolingües, bilingües i multilingües.

MODUL 5. Els prèstecs o manlleus (2 sessions; 1h 30 m.)
1. Què són els préstecs o manlleus?
2. Manlleus culturals vs manlleus de tipus  "core"
3. Els manlleus en la llengua anglesa.
4. Els manlleus en la comunitat lingüística de l'estudiantat.

MOULE 6. El canvi de codi i fenòmens afins (2 sessions; 1h 30 m.)
1. Què és el canvi de codis?
2. Perspectives d'estudi del canvi de codis
3. Fenòmens afins: "crossing", "translanguaging", "mixed codes".
4.El canvi de codis i altres fenòmens afins en la comunitat lingüística de l'estudiantat.

MÒDUL  7. El contacte de llengües i la substitució lingüística (2 sessions; 1h 30 m.)

1. Què és la substitució lingüística?
2. Tipus de comunitats on pot tenir lloc la substitució lingüística.
3. Substitució lingüística, la mort de les llengües i la revitalització lingüística.
4. La substitució lingüística i altres fenòmens afins en la comunitat lingüística de l'estudiantat.

NOTA: Aquest Continguts són orientatius i poden presentar petits canvis. Si és el cas, l'alumnat en tindrà
detalls a l'inici del curs.

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitat o* G* HP* HNP*
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Classe magistral (M)   22  

Seminaris (S)     

Pràctiques (P)   26  

Treballs (T)    70

Tutories (Tut)    20

Altres (AA)     

Avaluació (AV)   3  

TOTAL   51 90

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

L'estudiant només té dret a examen. Poden assistir a les classes de l'assignatura, ja que es mantenen els
continguts en el Pla Nou.

Sistema d'avaluació

L'avaluació consistirà en un examen amb continguts d'ambdues parts (25% + 25% de la nota final), i un treball
(25%) amb presentació oral (25%). 

Data i hora examen: 19 Juny 2020, a les 09:00

Aula: 1.03

Bibliografia i recursos d'informació

Llengües en contrast (* Lectures obligatòries)
Beeby Lonsdale, Allison (1996): Teaching Translation from Spanish to English: Worlds beyond
Words. University of Ottawa Press:Ottawa.
Delabastita, Dirk (ed.) (1997): Essays on Punning and Translation. St.Jerome Publishing:Suffolk.
*Gast, Volker (2015): Contrastive Analysis. Available in http://www.personal.uni-
jena.de/~mu65qev/papdf/CA.pdf
Forge & Puskas (1987,2005 update): http://es.slideshare.net/leonardito24/english-phonology-
11637937
*Krzeszowski, Tomasz P. (1991): Contrasting Languages. The scope of contrastive linguistics.
Trends in Linguistics. Studies and Monographs 51
*Lado, Robert (1956): A Comparison of the Sound Systems of English and Spanish. Hispania,
Vol 9:1. pp. 26-29. https://www.jstor.org/stable/335188
*Lavandeira, Sonia (2015): A Comparative Linguistic Analysis of English and Spanish
Advertising Discourse. In https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46273
Lunn, Patricia V. And Lunsford, Ernest J. (2003): En otras palabras. Perfeccionamiento del español
por medio de la traducción. Georgetown University Press:Washington D.C.
*Mansilla, Matilde (2015): El Modo, la Modalidad y la Oración Temporal: Análisis Contrastivo
en Español e Inglés de la Oración Subordinada
Temporal. In https://cv.udl.cat/access/content/group/101283-
1819/LANGUAGES%20IN%20CONTRAST%20-%20SABATE/READINGS/6TH%20READING%20-
%20MANSILLA%2CMATILDE-time%20clauses%20in%20Spanish%20and%20English.pdf
Mott, Brian & García Fernández, Mª Pilar (1985): La Composición Escrita en Inglés: Método y
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Ejercicios Gramaticales. PPU: Barcelona
Mott, Brian. (1993): A course in Semantics and Translation for Spanish Learners of English.
PPU:Barcelona.
*Ramon García, Noelia (2002): Contrastive Linguistics and Translation Studies Interconnected:
The Corpus-based Approach. Linguistics Anterpiensia. New Series. Themes in translation
studies. In https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/27
Rojo, Ana (2009): Step by Step. A Course in Contrastive Linguistics and Translation. Peter
Lang:Bern.
*Sánchez Bartomeu, Raquel (2015): Syntactic Mismatches between English and Spanish: A
Descriptive Analysis and Classification.
In https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/141238/TFG_raquelsanchez.pdf
Steel, Brian  (1979): Translation from Spanish: An Introductory Course. SGEL:Madrid

Llengües en contacte
Gardner-Chloros, P. (2009): Code-switching. Cambridge: Cambridge University Press.
Hickey, R. (ed) (2012): The handbook of language contact. Oxford: Blackwell.
Holmes, J. (2008): An introduction to sociolinguistics. Harlow: Pearson/ Longman.
Lim, L. & U. Ansaldo. (2016): Languages in contact. Cambridge: Cambridge University press.
Matras, Y. (2009): Language contact. Cambridge: Cambridge University Press.
Sebba, M. (1997): Contact languages. Pidgins and creoles. Basingstoke: Macmillam
Thomason, S. (2012): Language contact: an introduction. Edinburgh University Press.
Winford, D. (2003): An introduction to contact linguistics. London: Blackwell.
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