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Informació general de l'assignatura

Denominació EINES INFORMÀTIQUES I APLICACIONS LINGÜÍSTIQUES

Codi 101259

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
Estudis Anglesos

1 TRONCAL Presencial

Grau en Estudis Anglesos (R 2016) 1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

4 2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació VÁZQUEZ GARCÍA, MARIA GLÒRIA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català: 50%; Castellà: 50%

2020-21

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

BARRIOS VICENTE, LEYRE leyre.barrios@udl.cat 2

GRIFOL ALDABO, FLORA flora.grifol@udl.cat 4

VÁZQUEZ GARCÍA, MARIA
GLÒRIA

gloria.vazquez@udl.cat 0

Informació complementària de l'assignatura

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

*Continguts creats pel professorat

- Els continguts creats pel professorat i accessibles des del campus virtual estan protegits pels drets de propietat
intel·lectual i industrial de la Universitat de Lleida, d'acord amb la clàusula inclosa en l' "Avís legal", visible en tots
els llocs web propietat de la UdL". Així doncs, resten prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició,
transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma i emmagatzematge en suports físics (per exemple, discos
durs d'ordinadors), així com la traducció, l'adaptació, l''arranjament o qualsevol altra transformació d'aquests
continguts, sense l'exprés i previ consentiment per escrit de la UdL.

*Enregistraments audiovisuals

- 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
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Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Formalitzar fenòmens lingüístics a nivell morfològic i sintàctic.
Usar, analitzar i avaluar recursos i aplicacions relacionats amb les tecnologies del llenguatge (corpus,
correctors i traductors).
Usar a diferents nivells d'aprofitament eines bàsiques en l'edició i en la gestió de dades per a la investigació
en lingüística i literatura (com processadors de textos, fulls de càlcul, bases de dades i gestors y gestores
bigliográficos).

Competències

CG12 Planificar i organitzar el treball acadèmic

CG14 Utilitzar TIC especialitzades per a l'estudi científic de la llengua anglesa així com de les seves literatures i
cultures

CG15 Cercar i gestionar informació i utilitzar fonts i documentació diverses

CE4 Definir els aspectes sistemàtics dels usos de la llengua anglesa des de diferents perspectives d'anàlisi:
fonètica, fonològica, lèxica, morfològica, semàntica, sintàctica, discursiva, pragmàtica, estilística i
sociolingüística.

CE8 Realitzar tasques bàsiques dins un grup d'investigacions lingüístiques i literàries 

CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà

CT3 Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

I. Eines informàtiques per a les presentacions digitalitzades

1. Explotació de les utilitats dels processadors de textos

1.1 Introducció: les presentacions de documents

1.2 Qüestions de format

1.3 Correcció lingüística

1.4 Imatges, so, columnes, taules, organigrames

1.5 Numeració de pàgines i línies

1.6 Creació d’índexs

1.7. Treball col·laboratiu

1.8 Creació de fitxers d’edició electrònica segura

1.9 Altres eines útils
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2. Gestió bibliogràfica

2.1 Introducció: el plagi

2.2 Eines de cerca bibliogràfica 

2.3 Citacions textuals i no textuals

2.4 Format de les diferents referències bibliogràfiques

2.5 Les referències del material digital

2.6 Eines automàtiques d’ajuda a l’edició bibliogràfica

 

3. Creació de diapositives digitals

3.1 Introducció: les presentacions esquemàtiques de continguts

3.2 Utilitats bàsiques del programari

3.3 Patrons de diapositives

3.4 Disseny i animació de diapositives

3.5 Correcció lingüística

 

II. Eines i recursos lingüístics informatitzats

 

4. Recursos lingüístics electrònics

4.1 Introducció: les tecnologies del llenguatge

4.2 Una aproximació als diferents recursos: analitzadors, generadors, desambiguadors morfològics, analitzadors
gramaticals.

 

III. Eines informàtiques al servei de l’anàlisi lingüística i literària

 

5. Consulta i explotació de corpus

5.1 Introducció: què és un corpus?

5.2 Criteris per al disseny de corpus

5.3 Processament i anotació de corpus

5.4 Les consultes al corpus

5.5 L'ús dels corpus en diferents àmbits

5.6 Exemples de corpus
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6. Ús de bases de dades i fulls de càlcul

6.1 Introducció: eines informàtiques al servei de la lingüística

6.2 Creació i edició de fulls de càlcul

6.3 Operacions numèriques amb fulls de càlcul

6.4. Els conceptes de camp i registre

6.5 La creació de formularis per a l’ús de bases de dades

6.6 La consulta de bases de dades

6.7 Exportació de dades

6.8 Impressió dels arxius

Eixos metodològics de l'assignatura

Taula d’activitats formatives i dedicacions horàries de l’alumne

La docència serà híbrida, ja que combinarà la classe presencial a l'aula amb clases virtuals asíncrones i/o treballs
no síncrons i/o col·laboratius.

Tot i així, en cas de confinament, el que es considera hora presencial passarà a ser virtual síncrona, mentre que
el que es considera no presencial es mantindrà com a virtual no síncrona.

*HP: hores presencials de l’alumne.

*HNP: hores no presencials de l’alumne. Les HNP podran ser de dos tipus:

Amb acompanyament asíncron del professorat: videoconferències, vídeos, àudios o exercicis en l'horari de
classe establert.
Treball autònom de l'estudiant.

ACTIVITAT FORMATIVA DESCRIPCIÓ HP* HNP*

Classe magistral Vegeu temari i cronograma 5 17

Lectura i visionat de fonts documentals
Visionat de material docent audiovisual
Lectures especialment per als temes 4 i 5

- 28

Pràctiques 
PL1- Gestió bibliogràfica
PL2- Suport digitalitzat d’una presentació acadèmica
PL3- Explotació de corpus i representació de les dades

 
3
7
8
 

 
20
30
34
 

TOTAL El total absolut sempre ha de sumar 150 h (6 ECTS) 21 129

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

CRONOGRAMA
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AULA INFORMÀTICA (3a planta)- aula 3.49 (9.30-11h)

mes set ses dia contingut %

febrer

1
1 15

Presentació del curs. 
1.Word 

 

2 16 1.Word  

2
3 22 1.Word  

4 23 1.Word  

març

3
5 1 2. Gestió bibliogràfica. Introducció a la citació bibliogràfica  

6 2 2. Gestió bibliogràfica*  

4
7 8 Pràctica citació bibliogràfica amb teoria  

8 9 2. Gestió bibliogràfica*  

5
9 15 Pràctica citació bibliogràfica amb teoria.      

10 16 Pràctica citació bibliogràfica  

6
11 22 3. Power Point                                  lliurament activitat 1 (Tema 2) 15 %

12 23 3. Power Point  

abril

7 13 6 3. Power Point     

8
14 12 Power Point.       

15 13 Tema 4                           

9
16 19 Tema 4                              

17 20 Tema 4  

10
18 26 Tema 4                                             lliurament activitat 2 (Tema 3) 25 %

19 27 5. Consulta i explotació de corpus  

maig

11
20 3 Examen T4                          10 %

21 4 5. Consulta i explotació de corpus  

12 22 10 5. Consulta i explotació de corpus  

13
 

23 17 5. Consulta i explotació de corpus  

24 18 6. Ús de bases de dades i fulls de càlcul  

14
25 24 6. Ús de bases de dades i fulls de càlcul

 
 

26 25 Resolució de dubtes  

15
27 31 Examen T5 10 %

juny 28 1 Resolució de dubtes  

  10                                                   Lliurament activitat 3 (Tema 5 i 6) 20 %

Al llarg del curs es faran 4 activitats a l'aula, cada una d'elles valorada amb un 5 % sobre el còmput global de
l'assignatura.

[El cronograma és ORIENTATIU i pot variar amb les circumstàncies del curs, sempre amb els anuncis necessaris]
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Sistema d'avaluació

MECANISME D'AVALUACIÓ DESCRIPCIÓ %

Exàmens Temes 4 i 5 20

Activitats
A1 - Cercadors bibliogràfics
A2 – Elaboració del suport digitalitzat d’una presentació acadèmica
A3 – Cerca amb diferents paràmetres en un corpus i representació de les dades

15
25
20

Participació a classe Resolució de problemes i desenvolupament d’activitats diverses 20

TOTAL  100

 

Casos de plagi:

Qualsevol activitat o prova d’avaluació que inclogui evidència de plagi o d’acció fraudulenta es qualificarà
amb 0.
L'estudiant que lliuri una prova d'avaluació d'autoria dubtosa haurà de realitzar una prova similar en
presència del professorat. En cas que el resultat acrediti un nivell diferent del mostrat en la primera activitat
lliurada, o diferències substancials de realització, el professorat podrà decidir aplicar la qualificació de la
segona activitat o qualsevol altra qualificació que inclogui una penalització per l'actuació fraudulenta de
l'estudiant.

 

ASPECTES FORMALS RELATIUS A LA PRESENTACIÓ DE LES ACTIVITATS:

L’ortografia i expressió (estructures sintàctiques, puntuació, lligam de les idees) han de ser acurades.
Presentació formal: s'han de seguir els mínims establerts a la Guia de presentació d'activitats dels
estudis, com ara: 

Full inicial amb caràtula: nom i cognoms alumne, nom professor, nom assignatura, nom titulació, títol
i referència numèrica de l’activitat
Interlineat: 1,5
Mida lletra: 12

Important: Si el professor considera que l’ortografia, l’expressió o la presentació formal són
descurades pot considerar no corregir l’activitat i suspendre-la per aquest motiu. No es permetrà
tornar a presentar una activitat suspesa per tornar a ser avaluada.

Exàmens oficials:

Examen oficial 1a convocatòria: no es farà cap examen a la 1a convocatòria estipulada per la Facultat de
Lletres, perquè ja s'hauran fet els exàmens pertinents al llarg del curs.
Examen oficial 2a convocatòria: els alumnes no s'hi podran presentar a una segona convocatòria, ja que
no hi ha cap activitat avaluativa que superi el percentatge que ho implica seguint la normativa de la UdL en
matèria d'avaluació.

 

Nota: Els estudiants que combinen els seus estudis amb un treball a temps complet tenen dreta a una avaluació
alternativa (avaluació única) sempre que ho sol·licitin dintre dels primers 5 dies des de l’inici del semestre.
Per a més informacin: Secretaria de la Facultat de Lletres (academic@lletres.udl.cat).
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Bibliografia i recursos d'informació

NOTA IMPORTANT: si accedeixes a l’espai Biblioteca del menú de l’esquerra de l’assignatura al Campus Virtual
(enllaç “bibliografia recomanada”) trobaràs la fitxa de cada document dins del catàleg de la biblioteca i sabràs on
trobar-lo i si està disponible

 

Documentació de consulta bàsica

 

Referència del document Accés Temari Activitat

Barnbrook, Geoff (1996). Language and
computers. Edimburgo: Edinburgh University
Press.

Biblioteca Lletres UdL T6 PL3

Com citar i elaborar bibliografies. 2016.
Universitat de Lleida.

http://biblioguies.udl.cat/citar T3 PL1

Fernández, A.; G. Vázquez (2010).
"Tecnologies del llenguatge". Antoni Oliver
(ed.), Llengua catalana i tecnologies digitals.
Barcelona:UOC, p. 1-30

Biblioteca Lletres UdL T1 PL2, PL3

Manuals del programari utilitzat durant
el curs.

Programari de l’Aula d’Informàtica
de Lletres

Tot
PL1
PL2
PL3

Mestres, Josep M. et al. (1995).  Manual
d’estil. Barcelona: Eumo, UB, UPF, Ass.
Mestres Rosa Sensat.

Biblioteca Lletres, C. Salut, ETSEA
i Cappont UdL

T3 PA1

Moreno Sandoval, Antonio (1998). Lingüística
computacional: introducción a los modelos
simbólicos, estadísticos y biológicos. Madrid:
Síntesis.

Biblioteca Lletres UdL T4, T6 PL2, PL3
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