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Informació general de l'assignatura

Denominació GRAMMAR AND MEANING IN ENGLISH

Codi 101265

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
Estudis Anglesos

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Estudis Anglesos (R
2016)

2 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 GALLEGO BALSÀ, LÍDIA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BAIGET BONANY, ESTER ebaiget@dal.udl.cat 3

GALLEGO BALSÀ, LÍDIA lgallegobalsa@dal.udl.cat 3

Objectius acadèmics de l'assignatura

Fornir els etudiants amb la terminologia i les eines fonamentals per a fer anàlisi sintàctica dins de la perspectiva
sistèmica-funcional i de la gramàtica generativa.

Competències

Competències bàsiques

CG2  Analitzar y sintetitzar dades procedents de diferents fonts documentals

CG6 Treballar en equip (intra i interdisciplinar) i gestionar les relacions personals

CG16 Emprar la terminologia i les tècniques pròpies de l'ambit disciplinar o professional

Competències específiques

CE6 Identificar i implementar els fonaments de la investigació científica en lingüística, literatura i cultura en llengua
anglesa

CE7 Aplicar els coneixements adquirits al món professional.

 

 

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

PART A: An introduction to UG

1. Prelimnaries

1.1. Noam Chomsky and his work.

1.2. Syntax as a cognitive science.

1.3. UG and language acquisition.

2. Constituency, trees and rules
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2.1. Rules and trees.

2.2. Revision: how to draw a tree.

2.3. Modification and ambiguity.

3. Structural relations

3.1. Dominance

3.2. Precedence

3.3. C-Command

4. X-bar theory revisited

4.1. The X-bar schema.

4.2. Complements, adjuncts and specifiers.

4.3. Parameters of word order.

6. Constraining X-bar: Theta theory

6.1. Thematic relations and theta roles.

6.2. The lexicon

7. Movement 7.1. Verb movement

7.2. Passives

7.3. Wh-questions and relative clauses

PART B: An introduction to funvtional grammar

1. Representing experience
1. Analysing experiential meaning
2. Processes, participants and circumstances

2. Functional-structural view of the experiential strand of meaning Orienting language
1. The role of subject and their role in the clause
2. The Finite element
3. Modality
4. Polarity
5. An interpersonal view of the clause
6. Mood

3. Organising language
1. A textual view of the clause
2. Theme and Mood
3. Types of Theme
4. Thematic constructions
5. Analysing Theme
6. Texture

4. From text to clause
1. Textual themes and clause boundaries
2. Combining clauses
3. Identifying clause boundaries

5. Guidelines for grammatical analysis
1. A focus on written texts
2. Summary of grammatical texts
3. The three-strand analysis
4. Interpreting the analysis: Patterns of meaning in text
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Eixos metodològics de l'assignatura

 

 

PART B: A FOCUS ON FUNCTION

Activity  Description Objective

Teacher
presentations 

Introducing the main notions and
ideas for each unit

Define the conceptual and
methodological principles of Systemic
Functional Grammar

Seminars
Discussion of reading
assignments

Check students' degree of
understanding of the main ideas in
Systemic Functional Grammar

Practical
sessions

Class presentations based on
students' analysis of previously
selected texts

Develop the students' capacity to
apply theoretical concepts to the
analysis of texts

Project
Course project based on the
analysis of empirical data written
in groups of three

Encourage curiosity and develop
scientific research techniques

Assessment
Assessment exercise 
Project oral presentation

Measure the degree of achievement
of the students

 

L'avaluació és continuada. Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert 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 Secretaria de la Facultat de
Lletres.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El pla de desenvolupament de l'assignatura es facilitarà als estudiants en començar el curs.

Sistema d'avaluació

L'avaluació serà continuada i constarà d'una prova al final de cada unitat. Hi haurà també un midterm i un final
exam. estindrà en compte l'assistència i la participació.

Avalució Part A del curs (50% de la nota final):

Assitència i participació: 5%

Midterm exam; 20 %

Quizzes (3): 25% (8,3% cadascun)
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Avaluació PART B (50% nota final)

Assistència i participació activa: 5%

Written project: 10% 

Project presentation and discussion: 10%

Assessment exercise: 20%

*En cas que un/a estudiant acrediti documentalment la seva impossibilitat d'assistir a les activitats programades
dins de l'avaluació continuada (per treball remunerat, segona o ulterior matrícula de l'assignatura) podrà optar per
una prova única de validació de competències i coneixements que es realitzarà el dia i en l'horari establert al
calendari d'avaluació del Grau per a la prova final de l'avaluació ordinària. Aquesta prova consistirà en un examen i
una exposició oral.

La sol.licitud d'aquesta modalitat avaluativa s'haurà de realitzar abans del 12 d'octubre de 2017 amb acreditació
documental i, un cop feta, no es podrà modificar.

D’acord amb l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, l’estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la
realització de les proves d’avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents.  L’estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà d’abandonar
l’examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en  qualsevol altra
normativa de règim intern de la UdL.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia

GRAMÀTICA GENERATIVA
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GRAMÀTICA FUNCIONAL

Coffin, C. , J. Donohue and S. North (2009) Exploring English grammar: From formal to functional. London:
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Press.
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