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Informació general de l'assignatura

Denominació ARANÈS II

Codi 101490

Semestre d'impartició 1R 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 SUÏLS SUBIRÀ, JORDI

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

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

SUÏLS SUBIRÀ, JORDI jordi.suils@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Desenvolupar l'habilitat d'aprendre autònomament.

Desenvolupar la capacitat de comunicació oral i escrita en occità.

Desenvolupar la capacitat de recerca i gestió d'informació i habilitats per a l'ús de fonts i documentació.

Desenvolupar la capacitat d'utilitzar la terminologia i les tècniques del camp disciplinari o professional
corresponent.

Desenvolupar la capacitat d'analitzar, valorar i corregir gramaticalment i estilísticament, textos orals i escrits en
occità.

Adquirir una comprensió i una expressió apropiades en occità oral i escrit.

Adquirir nocions essencials de pensament científic.

 

Competències

Capacidad de aprendizaje autónomo.

Capacidad para comunicar oralmente y por escrito en occitano (con expertos y no expertos).

Capacidad de buscar y encontrar información y capacidad para utilizar documentación y fuentes diversas.

Capacidad de utilizar terminología y técnicas del campo disciplinario o profesional.

Capacidad de analizar, evaluar y corregir, gramaticalmente y estilísticamente, textos orales y escritos en occitano.

Comprensión adecuada y expresión oral y escrita en occitano.

Nociones básicas de pensamiento científico.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Introducción y presentación

2. Identificación personal

3. Estados de ánimo

4. El paso del tiempo

5. Familia
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6. ¿Quién es quién?

7. ¿Dónde es?

8. El cuerpo y el aspecto físico

9. La salud

10. Cuantificamos

11. Comida y beber

12. Oficios y ocio

13. Animales

14. Repasamos y practicamos

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Clases teóricas y prácticas 55 h

Preparación guiada de trabajos 5 h

Trabajo autónomo 90 h

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Semana 1. Introducción y presentación

Semana 2. Identificación personal

Semana 3. Estados de ánimo

Semana 4. El paso del tiempo

Semana 5. Familia

Semana 6. Quién es quién?

Semana 7. Dónde es?

Semana 8. El cuerpo y el aspecto físico

Semana 9. La salud

Semana 10. Cuantificamos

Semana 11. Comida y beber

Semana 12. Oficios y ocio

Semana 13. Animales

Semana 14. Repasamos y practicamos
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Sistema d'avaluació

Trabajos escritos fuera de aula 35%

Resolución de casos prácticos 35%

Asistencia y participación 30%

 

Bibliografia i recursos d'informació

Los materiales de apoyo se proporcionarán durante el curso.

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Aportació de continguts a través de l'eina "lliçons" del CV combinada amb l'eina "recursos" (escrits, en àudio i
enllaços web) i "activitats"; continguts aportats i activitats realitzades i revisades setmanalment. Resolució de
dubtes via "fòrum" o "missatges". 

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

Participació en activitats/correu/fòrum: 15%

Realització d'activitats al CV: 45%

Proves específiques escrites (mínim de 2 durant el semestre): 40%
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