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Informació general de l'assignatura

Denominació MORFOLOGIA ESPANYOLA

Codi 101055

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

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

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Filologia
Hispànica

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Màster Universitari en
Ensenyament
d'Espanyol/Català per a
Immigrants

COMPLEMENTS
DE FORMACIÓ

Semipresencial
/ Virtual

Màster Universitari en
Llengües Aplicades

COMPLEMENTS
DE FORMACIÓ

Virtual

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 MATEU SERRA, ROSA MARIA

Departament/s FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA

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

6 crèdits ECTS: 150h Treball estudiant 
HP: Clase presencial: 60h 
Treball autònom de l'estudiant amb o sense acompanyament de la professora: 90h

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà
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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

MATEU SERRA, ROSA MARIA rosamaria.mateu@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

 

Aquesta assignatura pretén oferir un panorama de les diferents categories gramaticals que conformen la llengua
espanyola, sense perdre de vista la dificultat que comporta la seva anàlisi en estar situat en els límits entre els
estudis morfològics i sintàctics. Per aquest motiu, s'incidirà en els sintàctics i pragmàtics que poden explicar, i fins
i tot condicionar, determinats usos de la llengua espanyola.

 

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aquesta assignatura pretén oferir un panorama de les diferents categories gramaticals que conformen la llengua
espanyola, sense perdre de vista la riquesa que comporta la seva anàlisi a l'estar situat en els límits entre els
estudis morfològics i sintàctics. Els objectius més rellevants són:

O1. Reflexionar sobre la llengua i la seva estructura morfològica.

O2. Adquirir la terminologia pròpia i els conceptes bàsics de la morfologia de la llengua espanyola.

O3. Reflexionar sobre l'estructura de la llengua i analitzar-la a partir dels seus trets morfològics.

O4. Analitzar i comentar adequadament, des del punt de vista morfològic, oracions i textos escrits.

 

 

 

 

 

Competències

CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita de l'català i de l'castellà.

CT5 Adquirir nocions essencials de el pensament científic.

 

CB2 Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències
que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
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d'estudi.

 

CG 2 Desenvolupar el raonament crític.

CG 5 Desenvolupar la motivació per la qualitat.

CG 6 Desenvolupar una actitud sistèmica de rigor en el treball.

CG 7 Desenvolupar la capacitat d'aprenentatge autònom i maduresa intel·lectual.

CG 11 Saber utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinar o professional.

 

CE2 Saber identificar els principis bàsics sobre els quals se sustenta l'estudi de l'llenguatge.

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.

CE22 Saber analitzar, avaluar i corregir, gramatical i estilísticament, textos orals i escrits en llengua espanyola. 

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

 

1. Introducció. Concepte de morfologia. La morfologia dins dels estudis gramaticals: concepció i límits. Morfologia i
sintaxi. El Glossari de termes gramaticals (GTG) i la Nova gramàtica de la llengua espanyola (NGLE)

2. Les categories a la tradició gramatical. Qüestions terminològiques: parts de la pregària, classes de paraules,
categories verbals.

3. El nom. Nom substantiu i nom adjectiu. Classificació dels substantius. Classes de noms segons el
comportament sintàctic. El nom propi. Els morfemes nominals.

4. L'adjectiu. Classificació. Morfologia de l'adjectiu. La posició de l'adjectiu.

5. Larticle. Estudi de les formes el/un. El pronom.

6. El verb. Temps, mode i aspecte verbals. El mode dacció o Aktionsart. Els verboides. Les perífrasis verbals.

7. Les partícules. L'adverbi. Definició i tipologia. La preposició. Definició i tipologia. La conjunció. Relacions i
diferències amb altres classes de paraules.

8. La interjecció.

Eixos metodològics de l'assignatura
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Activitat         descripció                   O             G                HP*             HNP            

Classe teòrica (C)  V. temari
O1
O2

 30 20

Práctiques (P) (síncrones o asíncrones)       O4    

Tutories (Tut)  O1-O4   2

Altres (AA)
 
 
 

O1
O2
O3

 24 40

Avaluació (AV)*    2 30

TOTAL 150h (6 ECTS)   60 90

 

 

-Exposició teòrica dels conceptes fonamentals per part de professor.

-Realització d'exercicis, comentaris escrits i orals, i proves escrites a l'aula, així com activitats i lectures fora
d'ella.

En aquest sentit, l'avaluació contínua de les activitats presencials i no presencials serà una part important en
l'avaluació final de l'assignatura.

Despatx: 3.43 Hores de despatx: contactar amb la professora a través del correu electrònic de l'assignatura de la
plataforma Sakai.

 

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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V. guia en idioma castellà.

Sistema d'avaluació

-V. guia en idioma castellà.

 

Avaluació

Es realitzarà un examen final obligatori, escrit, que correspondrà al 30% de la nota final. La superació daquest
examen és requisit imprescindible per poder efectuar la mitjana amb la resta d'activitats. A l'inici de curs s'han
d'indicar les dates oficials de l'examen final i de l'activitat de síntesi (recuperació).

2. Activitats en hores presencials (40%)

* Regularment es treballaran exercicis a classe que s'avaluaran paral·lelament amb les activitats no presencials.

Activitats obligatòries*:

Prova escrita sobre lectures de l'assignatura (10%)

Dues proves escrites didentificació de categories gramaticals (15%). Es tindrà en compte la qualificació més alta
de les dues obtingudes.

Prova escrita sobre Gómez Torrego (1998). Capítols 1 i 2. (15%)

*La data corresponent de cadascuna de les proves s'anunciarà amb la suficient antelació a mesura que s'avanci al
programa de l'assignatura.

3. Activitats no presencials (20%) Periòdicament es corregiran de forma oral o es lliuraran a classe diverses
activitats que seran avaluades.

4. L'assistència i la participació activa a classe es valoraran com un 10% de l'avaluació final.

En cas de PLAGI, s'aplicarà el que estableix la Normativa d'Avaluació i Qualificació de la Docència en els Graus i
Màsters de la UdL.

 

 

 

 

 

* Avaluació per als alumnes que cursin els complements de formació de l'Màster en Llengües Aplicades:

-Examen. Examen final: el 29%

- Activitats parcials *: - Prova identificació categories I: 10% - Prova identificació categories II: 11% - Prova sobre
verb: 10% - Dues proves escrites sobre lectures assignatura / resum-mapa conceptual article: 20%, 10% / 10% *

La professora indicarà les dates de lliurament de les diferents activitats un cop iniciat el curs.

 

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".
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 AVALUACIÓ ALTERNATIVA

Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert o a temps parcial en la qual els
horaris coincideixin amb els de les classes 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 Secretariade la Facultat de Lletres.

 

Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual en l'assignatura XXX

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que: 

- El responsable de l'enregistrament i l'ús de la imatge i veu és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte
del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del
delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). 

- Les imatges i veus enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de
l'assignatura. 

- Les imatges i veus enregistrades es conservaran fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es destruiran en
els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de
la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). 

- Les veus i imatges són imprescindibles per impartir la docència en aquesta assignatura, i la docència és un dret i
un deure del professorat de les universitats, que ha d'exercir amb llibertat de càtedra, com preveu l'article 33.2 de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el consentiment
de l’estudiantat per enregistrar les seves veus i imatges amb aquesta exclusiva finalitat, la d'impartir docència en
aquesta assignatura. 

- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei. 

- L’estudiant pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-se al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència, mitjançant
escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També pot presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografía general

ALARCOS LLORACH, E. (1994)   Gramática de la lengua española, Madrid, Real Academia Española-
Espasa-Calpe.

ALCINA, J. / BLECUA, J. M.  (1975)  Gramática española, Barcelona, Ariel.

BELLO, A. (1847)   Gramática de la lengua castellana dedicada al uso de los americanos, ed. crítica de
R. Trujillo, La Laguna, Universidad de La Laguna, 1981.

BOSQUE, I. (1989)  Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias, Madrid, Síntesis.

BOSQUE, I. / DEMONTE, V. (dirs.) (1999)  Gramática descriptiva de la lengua española, vols. I y III,
Madrid, Espasa-Calpe

FERNÁNDEZ  PÉREZ, M. (1993) Las categorías gramaticales (morfológicas) en español, Santiago de
Compostela, Anexo 35 de Verba.

2022-23

https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=academic%40lletres.udl.cat
http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/
mailto:dpd@udl.cat
https://seu.apd.cat


FERNÁNDEZ RAMÍREZ, S. (1986) Gramática española, vols. 3.1. El nombre y 3.2. El pronombre,
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Academias de la lengua española, Madrid, Espasa Libros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-23


