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Informació general de l'assignatura

Denominació LINGÜÍSTICA HISTÒRICA ESPANYOLA

Codi 101074

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

5 OPTATIVA Presencial

Grau en Filologia Hispànica 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 TERRADO PABLO, FRANCISCO JAVIER

Departament/s FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA

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

Hores de classe presencial:60 
Hores de treall autònom de l'estudiant: 90

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà

2021-22

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

TERRADO PABLO, FRANCISCO
JAVIER

javier.terrado@udl.cat 6
dilluns i dimarts de 9:00 a 11:00 h

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura ajuda a l'estudiant a forjar-se una idea de la naturalesa evolutiva del lenguatge. S'exposen els
mecanismes d'evolució dels sistemes fonològics, morfològics, sintàctics i lèxics. Els principis generals s'apliquen
a la llengua castellana de totes les èpoques, amb especial atenció a la llengua de l'Edat Mitjana. Es descriuen les
transformacions que han convertit el sistema castellà antic en el sistema actual. Es pretén amb això la  bona
interpretació dels textos antics i una millor comprensió de les peculiaritats de la llengua de present.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

 

O 1. Conèixer i explicar els canvis que han configurat al llarg de el temps el sistema de la llengua espanyola
actual.

O 2. Explicar la configuració de sistema fonològic espanyol a partir de el sistema fonològic llatí.

O 3. Explicar la conformació històrica dels microsistemes que constitueixen la morfologia de l'espanyol actual.

O 4. Conèixer com s'ha anat conformant la sintaxi de l'espanyol.

O 5.Explicar els tipus de canvis semàntics que transformen constantment el lèxic espanyol.

O 6. Aprendre a realitzar anàlisis i comentaris filològics de textos, parell la qual cosa seran necessaris els
coneixements indicats en els punts anteriors

 

Competències

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

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
d'estudi

CB3 Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que
incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

CG1. Demostrar capacitat d'anàlisi i de síntesi.

CG2.Analizar i avaluar un tema o matèria, aplicant un raonament crític i objectiu .

 CG4 Planificar adequadament el treball individual i en equip i gestionar el temps.

CG5 Valorar el rigor i la qualitat de la feina acadèmic.
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CG6 Demostrar una actitud sistèmica de rigor en el treball.

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 lengua-

CE8 Reconèixer l'evolució històrica, externa i interna, de la llengua espanyola i capacitat per entendre i identificar
diferents registres i variants dialectals.

CE9 Dissenyar i gestionar projectes en l'àmbit de l'empresa i l'educació

CE23 Saber utilitzar tècniques específiques necessàries per estudiar i ensenyar textos literaris de diverses
èpoques .. CE25 Conèixer i saber aplicar de forma bàsica els procediments d'investigació relacionats amb l'estudi
de la llengua espanyola i la seva literatura, incloent l'ús de laboratoris.

CE25 Conèixer i saber aplicar de forma bàsica els procediments d'investigació relacionats amb l'estudi de la
llengua espanyola i la seva literatura, incloent l'ús de laboratoris.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

• Fonologia diacrònica de l'espanyol

             Grafemàtica.

             Lleis fonètiques del castellà.
             Síl·laba i accent.
             Sistema vocàlic: reducció de la quantitat, diftongació, monoftongació, inflexió vocàlica.
            Sistema consonàntic: reducció de la cquantitat, creació de palatals, creació de aproximants sonores.
• Morfologia diacrònica
            Morfologia nominal: gènere, nombre, cas, article, pronoms (substantius, adjectius i adverbials).
            Morfologia verbal: lexemes, sufixos modotemporales i desinències personals. Formes creades
perifràsticamente.

• Sintaxi diacrònica
           El naixement de la sintaxi romànica
           Ordre estructural i ordre lineal
           Sintaxi de la llengua oral i sintaxi de la llengua escrita
          Sintaxi lògica i sintaxi expressiva

• Lexicologia diacrònica
            La renovació del lèxic.Mecanismes generals.
            Leximorfía i creació de paraules. Sufixació, prefixació, composició.
            El canvi semàntic: ampliació, restricció, transferència.
• Anàlisi filològic i comentari diacrònic de textos
         Metodologia del comentari
         Pràctica del comentari  

 

Eixos metodològics de l'assignatura
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Vegeu l'espai en castellà. 
 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Vegeu l'espai en castellà.

Sistema d'avaluació

 Vegeu l'espai en, castellà. 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Alvar, Manuel y Bernard  Pottier(1983),  Morfología histórica del español,Madrid,Gredos.

Ariza, Manuel (2002),  El comentario filológico de textos, Madrid, Arco Libros.

Cano Aguilar, Rafael(2000),  Introducción alanálisis filológico, Madrid, Castalia.

Corominas, Joan y José A. Pascual(1980-1990), Diccionario crítico etimológico  castellano e hispánico,    Madrid,
Gredos.

Company,  Concepción (2006), Sintaxis histórica de la lengua española, México, Fondo de Cultura Económica.

Company, Concepción y Javier Cuétara Priede (2014),Manual de gramática histórica, Méjico: Universidad Nacional
Autónoma de México, 3ª edición.

Echenique , María Teresa y Ma. José Martínez (2000), Diacronía y gramática histórica de la lengua española,
Valencia, Tirant lo Blanc.

Elvira , Javier (1998),  El cambio analógico, Madrid, Gredos.

Fradejas Rueda, Manuel (1997), Fonología histórica del español, Madrid: Visor Libros.

GonzálezOllé, Fernando (1993), Lengua y literatura españolas medievales, Madrid: Arco Libros.

Lapesa, Rafael (2000), Estudios de morfosintaxis histórica  del español, Madrid, Gredos.

López García, Ángel   (2001), Cómo surgió el español, Madrid, Gredos .

Menéndez Pidal, Ramón (1940), Manual de gramática histórica española, Madrid: Espasa-Calpe.

Penny,Ralph (1993), Gramática histórica del español, Ariel, Barcelona.

Terrado Pablo, Javier  (1990),“Sobre el valor de la alternancia /í/-/á/ en los adverbios de lugar”, en Sintagma,2, 45-
54.

Terrado Pablo, Javier  (1990),“Sobre la forma de contenido de los adverbios de lugar. Cuestiones de diacronía”, en
Sintagma,2, 55-66.

Väänänen, Veikko (1981), Introducción al latín vulgar, Madrid, Gredos.

Diccionarios en línea

DLE: Diccionario de la Lengua Española.

https://dle.rae.es/
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CORDE: Corpus Diacrónico del Español.

http://corpus.rae.es/cordenet.html

CREA: Corpus de Referencia del Español Actual.

http://corpus.rae.es/creanet.html

CORPES:Corpus del Español del Siglo XXI.

http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view

NTLLE:Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española.

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
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