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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 BAIGET BONANY, ESTER

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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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

BAIGET BONANY, ESTER ester.baiget@udl.cat 3,5
1a part de l'assignatura - Despatx
2.17, horari a definir a l'inici del
quadrimestre

MAS ALCOLEA, SÒNIA sonia.mas@udl.cat 2,5

2a part de l'assignatura - Despatx
2.23

Dilluns / Dimarts de 12:00 a 13:00

Informació complementària de l'assignatura

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.

D'acord amb l'article 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
normativa de règim intern de la UdL.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Fornir l'estudiantat 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 i 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.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

PART A: Introducció a la gramàtica generativa

1. Nocions preliminars

1.1. Noam Chomsky i la seva obra.

1.2. La sintaxi com a ciència cognitiva.

1.3.La gramàtica generativa i l'adquisició de la llengua.

2. Constituents, regles i arbres sintàctics

2.1. Regles i arbres.

2.2. Repàs: com dibuixar un arbre sintàctic.

2.3. Modificació i ambigüitat.

3. Relacions estructurals

3.1. Domini

3.2. Precedència

3.3. C-comandament

4. La teoria de la x barrada

4.1. Què és la x barrada?.

4.2. Complements, adjunts i especificadors.

4.3. Paràmetres d'ordre.

5. Teoria del lligam

5.1. Les nocions de coíndex i antecedent

5.2. El lligam

5.3. Anàfores, pronoms i expressions R

6. Teoria theta

6.1. Relacions i papers temàtics.

6.2. El lexicó

7. Moviment

7.1. Moviment del verb

7.2. Passives

7.3. Preguntes Wh- i oracions de relatiu

PART B: Introducció a la gramàtica funcional

1. Representant l'experiència
1. Analitzant el significat experiencial
2. Processos, participants i circumstàncies

2. Visió funcional-estructural del significat experiencial
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3. Orientació en la llengua
1. El rol del subjecte i el seu lloc en l'oració
2. L'element finit
3. Modalitat
4. Polaritat
5. Una visió interpersonal de l'oració
6. Mode

4. Organitzant la llengua
1. Una visió textual de l'oració
2. Tema i Mode
3. Tipus de tema
4. Construccions temàtiques
5. Analitzant el tema
6. Textura

5. Del text a l'oració
1. Temes textuals i límits de l'oració
2. Combinant oracions
3. Identificant límits d'oració

6. Guia per a l'anàlisi gramatical
1. Un focus sobre textos escrits
2. Resum de textos gramaticals
3. L'anàlisi 'three-strand'
4. Interpretant l'anàlisi: Patrons de significat en el text

NOTA: Aquests Continguts són orientatius i poden presentar petits canvis. Si és el cas,
l'alumnat en tindrà detalls oportunament.

Eixos metodològics de l'assignatura

Els eixos metodològics de l'assignatura inclouen:

-Classes magistrals per part de les professores

-Classes pràctiques

-Un treball

-Presentacions orals per part dels alumnes

-Seminaris

-Exàmens

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

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

El primer bloc de l'assignatura va del 16 de setembre a l'11 de novembre.

El segon bloc de l'assignatura va del 12 de novembre al 7 de gener.
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Sistema d'avaluació

L'avaluació serà continuada i es tindrà en compte l'assistència i la participació activa:10% (5% Part A, 5% Part
B)

.

Avaluació Part A del curs (55% de la nota final):

Assistència i participació activa: 5%

Test 1: 25%

Test 2: 25%

 

Avaluació PART B (45% nota final)

Assistència i participació activa: 5%

Presentació Oral: 20%

Exercici escrit / Projecte: 20% 

 

NOTES:

-Els percentatges dels diferents instruments d'avaluació NO es podran recuperar després de la data límit.

-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.

-D'acord amb l'article 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
normativa de règim intern de la UdL.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia

GRAMÀTICA GENERATIVA

 

 

 

 

Carnie, A. (2013) Syntax. A generative introduction (3rd edition). Oxford: Wiley-Blackwell.

Carnie, A. (2012) The syntax workbook. Oxford: Wiley-Blackwell.
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Cook, V. & M. Newson (2007) Chomsky's Universal Grammar: an introduction (3rd edition). London: Wiley.

Haegeman, L. (2006) Thinking syntactically. A guide to argumentation and analysis. Oxford: Blackwell.

 

GRAMÀTICA FUNCIONAL

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

Fontaine, L. (2013) Analysing English Grammar. A systemic functional approach. Cambridge: Cambridge University
Press.

Givón, T. (1993) English grammar. A function based introduction. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamis.

Halliday, M. A.K. (1994) 2nd edition. An introduction to functional grammar. London: Edward Arnold.

Halliday, M.A.K. (1978) Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning. London:
Edward Arnold.

Jones, R. H. & G. Lock (2011) Functional grammar in the ESL classroom. Houndsmills, Basingstoke: Macmillan.

Leech, G., Deuchar, M. and Hoogenraad, R. (2005) 2nd Edition. English Grammar for Today: A New Introduction.
Palgrave.
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