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Informació general de l'assignatura

Denominació PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA

Codi 101063

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

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Filologia Hispànica 3 OBLIGATÒRIA 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 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: Classe presencial aula: 60h (15 setmanes) 
Treball autònom de l'estudiant, amb acompanyament o sense de la professora: 90h 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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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

En els últims anys estem assistint a un nou tipus de paradigma científic, denominat Lingüística de la comunicació,
que té en compte l'estudi de la llengua des d'una perspectiva global que comprèn aspectes com l'ús, la
intencionalitat, els elements extralingüístics, etc. i que afecten al sentit que adquireixen els enunciats lingüístics.
En aquesta assignatura es tracta de dur a terme una reflexió sobre el paper cada vegada més rellevant de tots
aquests aspectes comunicatius que intervenen en la interpretació dels enunciats, amb especial atenció a la llengua
espanyola.

En conseqüència, l'assignatura es planteja com un estudi introductori de la Pragmàtica, perspectiva que pren en
consideració els factors extralingüístics que determinen l'ús del llenguatge. Es durà a terme un repàs dels
principals conceptes quant a aquesta disciplina, atenent principalment a aquells fenòmens de la llengua espanyola
que poden explicar des d'aquest enfocament i que escapen d'explicacions purament gramaticals

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

O1. Adquirir les nocions bàsiques de l'funcionament de la comunicació humana.

O2. Adquirir i interioritzar els mecanismes d'ús de la llengua espanyola des d'una perspectiva pragmàtica.

O3. Conèixer els pressupostos de les principals teories pragmàtiques.

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.

 

CB4 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat).

 

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. CG10 Identificar i saber gestionar
les diferents fonts de documentació i informació com a base per potenciar l'estudi.

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

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

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Programa

1. Introducció. Principals interessos de la Lingüística al segle XX. La lingüística de la comunicació

2. Concepte de comunicació: reflexions inicials. L'acte comunicatiu

3. Orígens i definició de la Pragmàtica. Principals components. Significat i sentit. La competència comunicativa

4. Semàntica i pragmàtica. Gramàtica versus Pragmàtica? L'ordre de paraules en espanyol

5. Principals teories pragmàtiques. El discurs com a acció. Austin i la Teoria dels actes de parla

6. Searle. La indirecció

7. Grice i el Principi de Cooperació. Concepte d implicatura

8. Objectivitat i subjectivitat. Perspectiva pragmàtica i diccionaris de la llengua espanyola. Apunts sobre
pragmàtica de la comunicació literària

9. La cortesia lingüística. Cortesia i interculturalitat

10. Pragmàtica i comunicació no verbal. La parla i el silenci.

Eixos metodològics de l'assignatura

Metodologia

-Exposició teòrica dels conceptes fonamentals per part de la professora

-Realització d'exercicis pràctics a l'aula i fora d'aquesta. En aquest sentit, el treball de l'alumne a l'aula o a les
hores no presencials serà essencial per obtenir una avaluació final positiva.

-Promoció de la participació de l'alumne a classe

Despatx: 3.43 Hores de despatx: dijous, 13-14:30 h. Contactar prèviament amb la professora mitjançant el correu
electrònic de l'assignatura de la plataforma Sakai.

 

 

Activitat Codificación  O  HP HNP
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Classe
teòrica V. temario  36 20

     

Pràctiques
Pràctiques d'aula/ HNP. Algunes es treballaran per escrit i
altres, de forma oral.

 15 20

     

Tutoríes
L´estudiant ha de concretar amb la professora dues hores
de tutoria presencial com a mínim al llarg de l´assignatura,
de forma individual o grupal.

 2  

Altres
Proves escrites
Exposicions orals
Altres activitats

 5 30

Avaluació   2 20

TOTAL   60 90

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

El curs es desenvoluparà durant 15 setmanes, mitjançant la docència de tipus presencial. En el total de les 4
hores assignades de docència a la setmana s'alternaran les classes magistrals i la realització d'activitats a l'aula i
fora d'aquesta.

 

Les dates de l'examen final i de l'activitat de síntesi es poden consultar a la web de la Facultat de Lletres.

 

 

Sistema d'avaluació

 

-Assistència i participació: 10 %

Activitats presencials i no presencials: 50%. El treball realitzat a classe així com totes aquelles activitats no
presencials assignades són rellevants per a lavaluació final. Les activitats següents són obligatòries per avaluar
aquesta part de l'assignatura:

    -Prova escrita sobre lectures: 10%

    -Exposició oral: 10%

    - Prova escrita sobre la matèria: 10%

    -Activitat sobre CNV i silenci: 10% -
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    -Activitat sobre una de les sessions de la Setmana de les Lletres Hispàniques: 10%

-Prova escrita final teoricopràctica obligatòria: 40%. Consulteu dates de l'examen i de l'activitat de síntesi a la web
de la Facultat de Lletres.

Durant les dues primeres setmanes de classe es comentaran cadascuna de les activitats de tipus obligatori que es
duran a terme.

 

En cas de plagi s'aplicarà el que estableix la "Normativa de l'avaluació i la qualificació de la docència als graus i
màsters a la UdL".

AVALUACIÓ ALTERNATIVA

Els estudiants que combinin els estudis amb un treball a temps complet o parcial l'horari dels quals coincideixi amb
el de les classes tenen dret a sol·licitar una avaluació alternativa en un màxim de cinc dies després de l'inici de
semestre. Per a més informació, envieu un correu electrònic a: academic@lletres.udl.cat o dirigiu-vos a la
Secretaria de la Facultat de Lletres.
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