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Informació general de l'assignatura

Denominació HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA

Codi 101052

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en
Llengües Aplicades i
Traducció i Grau en Filologia
Hispànica

1 TRONCAL/BÀSICA Presencial

Grau en Filologia Hispànica 1 TRONCAL/BÀSICA 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 RIZOS JIMENEZ, CARLOS ANGEL

Departament/s FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA

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

Hores de classe: De les 60 hores que impliquen els 6 crèdits de l'assignatura, el
calendari acadèmic preveu 57 hores lectives prèvies a les activitats avaluatives. La
franja horària de la matèria preveu 9 hores durant aquest període d'activitats
avaluatives, encara que la prova final es desenvoluparà durant una sessió de 2 hores.
Les 3 horas que segueixen a aquest període, considerades lectives, poden servir per
preparar activitats de recuperació de cara a les activitats de síntesi, per a les que el
calendari contempla 4 hores. 
Hores de treball autònom: 90 hores (aquesta xifra és merament orientativa, ja que
dependrà de la destresa de cada estudiant el temps que haurà de dedicar a la
realització de treballs i a l'estudi o pràctiques orientades a l'assimilació dels
continguts de la matèria).

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà

Distribució de crèdits Hores de l'estudiant: 150 (de classe: 60 [57 lectives, distribuïdes en 42 sessions]; de
treball autònom: 90; tutories per aclarir conceptes o orientar en l'elaboració de treballs:
4; prova final: 2 h).
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

RIZOS JIMENEZ, CARLOS
ANGEL

carlos.rizos@udl.cat 6 Dijous, de 17 a 19h

Objectius acadèmics de l'assignatura

O 1. Estudiar els factors històrics, socials, culturals i estètics que han determinat l'evolució de la llengua
castellana a través del temps.

O 2.  Conèixer i explicar alguns dels canvis estructurals de la llengua espanyola.   

O 3. Aprendre a detectar diferències interlingüístiques i interculturals en la història del castellà. 

O 4. Comprendre textos castellans de diferents èpoques.

O 5.  Col·laborar amb companys en tasques d'aprenentatge d'història de la llengua.  

O 6. Redactar correctament un text explicatiu sobre història de la llengua.

 

 

 

Competències

 

CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita de l'català i de l'castellà
CB5 Saber desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt
grau d'autonomia
CG2 .Analizar i avaluar un tema o matèria, aplicant un raonament crític i objectiu
CG5 Valorar el rigor i la qualitat de la feina acadèmic.
 CG7 Demostrar capacitat d'aprenentatge autònom i maduresa intel·lectual.
 CG11 Saber utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinar o professional.
CE4 Conèixer els aspectes sistemàtics dels usos de la llengua des de diferents perspectives d'anàlisi gramaticals:
fonètica, fonològica, lèxica, morfològica, semàntica, sintàctica, discursiva, pragmàtica i sociolingüística.
CE6 Saber analitzar i de reflexionar sobre l'estructura i el funcionament de la llengua espanyola i de la comunicació
en llengua espanyola, així com saber discriminar de manera crítica entre les diferents teories i aplicar-les a l'estudi
científic de la llengua.
CE7 Reconèixer les estratègies i canals de transmissió de la llengua espanyola.
CE8 Reconèixer l'evolució històrica, externa i interna, de la llengua espanyola i capacitat per entendre i identificar
diferents registres i variants dialectals. 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. Què és la història de la llengua?
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Biografia de la llengua. El gruix de la llengua. Els noms de lloc.

Tema 2. Els remots orígens de les llengües

Nous i vells habitants de la casa hispànica. La vella civilització mediterrània: fenicis-púnics, tartessos, ibers i
basc-aquitans.

Tema 3. L'extensa família de la llengua mare

La gran família indoeuropea. Antics habitants parents de el llatí: lusitans, celtes, celtibers, sorotaptos, grecs.

Tema 4. L'herència llatina heretada pel castellà

El patrimoni en ús: paraules desgastades pel temps.

Tema 5. L'altra herència: els cultismes

El patrimoni ocult: paraules preservades de l'desgast. El llegat de l'món grec. El llegat judeocristià.

Tema 6. El patrimoni transmès: la Hispània dels gots

L'època visigòtica i la transformació de el llatí (s. VI-VIII).

Tema 7. El patrimoni augmentat: els àrabs a Hispània

La influència de l'àrab i de l'islam en la llengua castellana. La llum i els tresors d'orient (s. VIII-XV).

Tema 8. El patrimoni primitiu: els orígens del castellà

L'època dels orígens (s. VIII-XI). Els primitius romanços: castellà, asturià, aragonès, mossàrab.

Tema 9. El patrimoni conreat: inici de l'època literària

Els albors de la literatura (s.XII-XIV): Joglaria i clerecia.

Tema 10. Alfons X el Savi i la creació de la prosa castellana

La creació de la norma ortogràfica i sintàctica. Enriquiment del vocabulari.

Tema 11. El castellà a l'època de el Renaixement

La influència de les llengües clàssiques. L'estudi de l'castellà: Elio Antonio de Nebrija.

Tema 12. El patrimoni difós: el castellà a Amèrica

Un paradís mar enllà. Trets de l'espanyol atlàntic.

Tema 13. El castellà literari en el Segle d'Or (s. XVI-XVII)

El llenguatge dels grans creadors: Santa Teresa de Jesús, Sant Joan de la Creu, Sor Juana Inés de la Creu,
Miguel de Cervantes, Lope de Vega, María de Zayas, Quevedo, Góngora, Juan del Valle y Caviedes.

Tema 14. Il·lustració i unitat de la llengua

El camí cap a l'espanyol modern: la creació de l'Acadèmia de la Llengua.

Tema 15. El futur de l'castellà: Varietat, canvi i adaptació

L'espanyol actual, llengua en ebullició.

Eixos metodològics de l'assignatura

Hi haurà quatre tipus de classe: classes teòriques, classes pràctiques, pràctiques assistides i activitats
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acadèmicament dirigides.

-Les classes teòriques seran de tipus magistral i en elles es desenvoluparan els conceptes però amb el benentès
que els estudiants podran interrompre el discurs de l'professor tantes vegades com calgui per plantejar els dubtes
que els sorgeixin. En aquestes classes el professor donarà apunts i presentarà els continguts sobre història de la
llengua contrastant els diferents punts de vista que ofereixen els especialistes en cadascuna de les èpoques
estudiades i captant l'interès de l'estudiant, que l'ha de despertar la curiositat per ampliar els coneixements que
s'ofereixen a l'aula.

-Les classes pràctiques seran d'exercicis filològics de diferent índole (lectura de textos originals, interpretació
etimològica, comentari filològic de textos, modernització d'un text antic ...).

-Les pràctiques assistides seran seminaris participatius en els quals els estudiants entraran en contacte directe
amb la documentació antiga en diferents arxius de la ciutat (Capitular, Municipal, Històric; aquestes pràctiques es
reservaran a algunes de les sessions de dues hores).

-Les activitats acadèmicament dirigides consistiran en cinc petits treballs relacionats amb diferents estrats
lingüístics que afecten el castellà: 1) època pre-romana (enfocament toponímic); 2) llengua popular vs. llengua
culta (enfocament etimològic); 3) el component germànic (enfocament antroponímico); 4) elements aràbics
(enfocament interlingüístic i documental); 5) l'espanyol d'Amèrica (enfocament lèxic i dialectal). En l'horari d'atenció
tutorial (al despatx de professor, a la tarda) els estudiants podran plantejar al professor els problemes que els vagin
sorgint, de manera que aquest pugui fer-los el seguiment (assessorament bibliogràfic, recerca d'informació, claus
d'interpretació...). Cal tenir present que una d'aquestes pràctiques es pot veure substituïda per una altra relacionada
amb alguna de les sessions, d'obligada assistència, programades en el marc de la Setmana de les Lletres
Hispàniques, a la qual el caldrà donar un efocament des de la perspectiva de la Història de la Llengua.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El curs es divideix en quinze temes que corresponen a les quinze setmanes que inclou el quadrimestre. Els
continguts es distribuiran amb la següent calendarització:

Tema 1: Què és la història de la llengua? (2 sessions: 7-II / 8-II)

Tema 2: Els remots orígens de les llengües (3 sessions: 13-II / 15-II)

Tema 3: L'extensa família de la llengua mare (3 sessions: 20-II / 22-II)

Tema 4: L'herència llatina heretada per l'espanyol (3 sessions: 27-II / 1-III)

Tema 5: L'altra herència: els cultismes (3 sessions: 6-III / 8-III)

Tema 6: El patrimoni transmès: la Hispània dels gots (3 sessions: 13-III / 15-III)

Tema 7: El patrimoni augmentat: els àrabs a Hispània (3 sessions: 20-III / 22-III)

Tema 8: El patrimoni primitiu: els orígens del castellà (3 sessions: 27-III / 29-III)

Tema 9: El patrimoni cultivat: inici de lèpoca literària (2 sessions: 11-IV / 12-IV)

Tema 10: Alfons X el Savi i la creció de la prosa castellana (3 sessions: 17-IV / 19-IV)

Tema 11: El castellà a l'època del Renaixement (3 sessions: 24-IV / 26-IV)

Tema 12: El patrimoni difós: el castellà a Amèrica (2 sessions: 2-V / 3-V)

Tema 13: L'espanyol literari als Segles d'Or (3 sessions: 8-V / 10-V)

Tema 14: Il·lustració i unitat de la llengua (3 sessions: 15-V / 17-V)

Tema 15: El futur de l'espanyol: Varietat, canvi i adaptació (3 sessions: 22-V / 24-V)
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*Aquesta temporització és flexible i s'adequarà a les necessitats dels estudiants ia qualsevol altra circumstància
que pugui sobrevenir. Les sessions d'una hora (dilluns i dimarts) tindran un enfocament més teòric, en canvi les de
dues hores (dimecres) tindran un enfocament més pràctic, i serà en aquestes últimes quan es faran les sortides a
diferents arxius de la ciutat perquè els estudiants entrin en contacte directe amb els documents.

Sistema d'avaluació

Pràctiques: 50%

Modernització i comentari filològic d'un text antic: 10%

Assistència i participació: 10%

Examen de l'assignatura: 30%

Aclariments:

a) L'examen, sempre que sigui possible, serà presencial i constarà de tres parts:

1) Explicació i argumentació al voltant d'un tema formulat pel professor. Pot afectar a un o diversos dels temes
tractats durant el curs (caldrà completar les explicacions del professor amb la lectura del manual de referència de
l'assignatura, accessible a l'apartat de "Recursos" de l'aula virtual de l'assignatura i que correspon a la Historia de
la lengua española de Rafael Lapesa). L'extensió del tema ha de ser d'una cara d'un foli com a mínim.

2) Resposta a 5 preguntes breus sobre continguts tractats en els quinze temes del programa.

3) Comentari filològic d'un text antic breu.

b) Les pràctiques seran 5, amb una puntuació de 10 punts cadascuna. Seran publicades a la secció "Activitats" del
campus virtual de l'assignatura, on el professor establirà la "Llista d'Activitats".

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

EN CAS DE PLAGI, S'APLICARÀ EL QUE ESTABLEIX LA "NORMATIVA DE L’AVALUACIÓ I LA QUALIFICACIÓ
DE LA DOCÈNCIA EN ELS GRAUS I MÀSTERS A LA UdL".

Bibliografia i recursos d'informació

Recursos de l'assignatura. Carpetes amb textos i materials  [disponibles al campus virtual de la UdL en la
secció anomenada Recursos]

CANO, Rafael (coord.) (2004), Historia de la lengua española, Barcelona: Planeta, 20132 [a la Bib. UdL]

COROMINAS, Joan, i José Antonio PASCUAL (1980-1990), Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico,
Madrid: Gredos (6 volums). [ abreujat com a DECH , a la Bib. UdL]

Document sobre presentació de treballs i activitats: Grau en Llengües Aplicades i Traducció, Lleida: Universitat de
Lleida. Recuperat de https://cv.udl.cat/access/content/group/coordLlengues-
1718/Guia%20presentacio%20treballs%20LLETRA.pdf

GONZÁLEZ OLLÉ, Fernando (1993), Lengua y literatura españolas medievales, Madrid: Arco Libros. [a la Bib. UdL]

LAPESA, Rafael (1942), Historia de la lengua española, Madrid: Gredos, 19819. [a la Bib. UdL]

RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco (2008), Historia de las lenguas de Europa, Madrid: Gredos.

SOCA, Ricardo (2016), El origen de las palabras: diccionario etimológico ilustrado, Bogotá: Rey Naranjo,
2018 (edició espanyola).
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http://Pr�ctiques 50% Modernitzaci� i comentari filol�gic d'un text antic 20% Assist�ncia i participaci� 10% Examen de l'assignatura 30%  aclariments: a) L'examen, sempre que sigui possible, ser� presencial i constar� de tres parts: 1) Explicaci� i argumentaci� al voltant d'un tema formulat pel professor. Pot concernir a un o diversos dels temes tractats durant el curs. L'extensi� del tema ha de ser d'una cara d'un foli com a m�nim. 2) Resposta a 5 preguntes breus sobre continguts tractats en els quinze temes de el programa. 3) Comentari filol�gic d'un text antic breu. b) Les pr�ctiques seran 5, amb una puntuaci� de 10 punts cadascuna. Seran publicades a la secci� de "Activitats" de campus virtual de l'assignatura, on el professor establir� la "Llista d'Activitats". Els estudiants que combinin els seus estudis amb un treball a temps complet tenen dret a demanar avaluaci� alternativa en un termini de 5 des del principi de l'semestre. Per a m�s informaci�, envieu un correu electr�nic a academic@


TORRENS ÁLVAREZ, María Jesús (2007), Evolución e historia de la lengua española, Madrid: Arco Libros, 20182.
[a la Bib. UdL]
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