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Informació general de l'assignatura

Denominació LLENGUATGE I PERSUASIÓ

Codi 12354

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Llengües
Aplicades

1 OPTATIVA Virtual

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

5

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3.1 1.9

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

Hores dedicació estudiant Percentatge de dedicació 
Lectura materials i documentació 32 25,6% 
Realització activitats individuals 85 68% 
Participació als debats 5 4% 
Videotutories 3 2,4 
Total 125h 100%

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

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

MATEU SERRA, ROSA MARIA rosamaria.mateu@udl.cat 5

Informació complementària de l'assignatura

La realitat no és com apareix, sinó com l'emissor humà la comunica per escrit o oralment, i com el receptor la
percep. L'home, des de fa temps, des dels grecs, s'ha plantejat la necessitat de comunicar la realitat, tant
subjectiva com objectiva, mitjançant mecanismes lingüístics o paralingüístics, o tots dos alhora. La utilització
pragmàtica d'aquests mecanismes antics encara té vigència si s'adapta a una actualitat sociològica, psicològica,
etc. Quan aquesta comunicació es revesteix d'ornaments lingüístics per convèncer al receptor, es converteix en un
art, l'art de la persuasió. Quan volem cridar d'una manera especial l'atenció d'aquest o, també, influir sobre la seva
voluntat, canviant l'ordre de les paraules o fent ús de mecanismes de la comunicació, ens endinsem en una
persuasió mediatitzada (premsa, ràdio, televisió). La realitat, en definitiva, són les paraules i la forma com
aquestes són emeses per qui Homer qualificava com "l'home de veu articulada". Fora de les paraules no hi ha
realitat; fins i tot el món de la imatge necessita una interpretació mitjançant un codi lingüístic adequat. Les
persones cegues caminen cap a la realitat per mitjà de les paraules orals i escrites, és a dir, el Braille; igualment,
les persones sordes. D'aquí resulta la importància de saber aprofitar i utilitzar bé aquesta eina que al món només té
l'ésser humà.

Per dur a terme una visió dels aspectes esmentats, en l'assignatura s'introduiran nocions implicades amb el món
de la persuasió, com són aspectes de l'procés comunicatiu, el món de la Pragmàtica i el món de la Retòrica, així
com el conjunt dels elements que fan que el llenguatge, tant verbal com no verbal, funcioni com un mecanisme de
persuasió. Es realitzaran anàlisis en diferents àmbits persuasius que també fan ús d'aquest mecanisme i es
demanarà, per tant, a l'alumnat el desenvolupament pràctic d'aquesta virtut que el cervell lingüístic humà posseeix
per naturam i per formació acadèmica apropiada, per activar la capacitat de comunicar idees , projectes,
coneixements, elements culturals i científics, etc.

Aquesta assignatura, de caràcter optatiu, està especialment adreçada a l'estudiantat interessat en l'estudi de la
comunicació, tant verbal com no verbal, que no ha cursat anteriorment assignatures relacionades amb l'àmbit de la
retòrica i la pragmàtica.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Observar i reconèixer els mecanismes pragmàtics de la comunicació humana i de l'àmbit de la conversa.

2. Utilitzar eines comunicatives persuasives tant verbals com no verbals en diferents contextos.

3. Assenyalar com, a partir de la cultura clàssica, l'home descobreix per primera vegada el poder de la paraula com
a mitjà de comunicació, però sobretot de persuasió.

4. Conèixer les principals teories pragmàtiques i iniciar-se en l'àmbit de la ciberpragmàtica.

 

Competències

BÀSIQUES/ GENERALS
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-Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base u oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o
aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

-Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

-Saber comunicar les seves concluions -i els coneixementsi raons últimes que les sustenten- a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

-Ser capaç de treballar en equip i de resoldre eventuals conflictes.

ESPECÍFIQUES

-Integrar els coneixements lingüístics amb els d'altres disciplines.

-Implantar les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en els àmbits de l'ensenyament, la correcció
lingüística, la terminologia i la comunicació intercultural.

-Planificar i gestionar la diversitat lingüística i les situacions de comunicació intercultural.

-Desenvolupar estratègies i tècniques aplicades a la descripció i comprensió dels usos lingüístics.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Mòdul Temes

 
Mòdul I: Àmbits de la comunicació persuasiva: comunicació, retòrica i
pragmàtica, persuasió y seducció
 
 
 

Tema 1: Què entenem per comunicació
Tema 2: La perspectiva pragmàtica. La
pragmàtica intercultural

   Tema 3: Pragmàtica i persuasió

Mòdul II: Comunicació i persuasió  a la quotidianitat

Tema 4: La retòrica interpersonal
Tema 5: Mecanismes lingüístics de la
persuasió
Tema 6: Comunicació no verbal, silenci i
persuasió
Tema 7: Els malentesos

Mòdul III: Principals teories pragmàtiques

   Tema 8:  La retòrica antiga
   Tema 9: La teoria dels actes de parla. El
Principi de Cooperació
   Tema10. La cortesia comunicativa
   Tema 11. La ciberpragmàtica
 
 

  

Eixos metodològics de l'assignatura

METODOLOGIA
 

1. Principals eines d'aprenentatge:

-Introducció teòrica i exposició de conceptes, principalment a través de la lectura de la bibliografia corresponent a
cada mòdul i la realització de les activitats corresponents.
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-Participació al debat virtual

-Comentari de textos

La metodologia bàsica de treball se centra en la lectura dels documents i les fonts de referència indicats. Un cop
llegits els materials de consulta, l'alumnat podrà realitzar les activitats proposades.

2. Distribució de la informació a l'espai virtual i formes de comunicació:

-A l'espai Recursos es troben disposats els materials de l'assignatura, de manera que la carpeta per a cadascun
dels tres mòduls conté les informacions següents:

-Índex -

Objectius del mòdul

-Documentació del mòdul

-Continguts distribuïts per temes

-Documents de consulta/lectura obligatoris per a cada mòdul.

-A l'espai Activitats s'inclouen els documents corresponents a les activitats obligatòries de l'assignatura (un total
de cinc activitats).

- S'han de fer cinc en total, totes obligatòries.

- A banda de la realització d'aquestes activitats, les intervencions als debats proposats també són obligatòries A
l'espai Debat apareixen les consignes per intervenir en el debat.

L'espai Correu serà el mode de comunicació que s'utilitzarà entre el professorat i els estudiants, així com entre la
professora i un estudiant individual en els casos en què es consideri necessària la privadesa. S'aconsella que no
s'utilitzi el correu extern de la professora excepte en els casos en què sigui absolutament necessari.

A l'espai Anuncis la professora podrà indicar incidències relacionades amb l'assignatura que no estiguin
directament relacionades amb els continguts.

A l'inici de curs, en un correu o anunci de benvinguda a l'assignatura, s'indicaran més detalls sobre la llengua
d'avaluació, les sessions de seguiment, qüestions de normativa, aspectes de lliurament d'activitats, pautes
d'intervenció al fòrum, etc.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Sessió inici: 21/2/2022

Vacances de primavera: 11/4/2022-18/4/2022

Fi de semestre: 5/6/2022

PLA DE DESENVOLUPAMENT DE L'ASSIGNATURA

Mòdul I Inici: 21/2/2022 Final: 15/3/2022

Tema 1: 21/2-27/2 2022

Tema 2: 28/2-6/3 2022

Tema 3: 7/3-13/3 2022

Data entrega activitat 1: 14/3/2022

Mòdul II Inici: 15/3/2022 Final: 17/4/2022
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Temes 4 i 5: 16/3-28/3 2022

Temes 6 i 7: 6/4-18/4 2022

Data entrega activitats:

  -Activitat 2: 28/3/2022

  -Activitat 3: 19/4/2022

Mòdul III Inici: 19/4/2022 Final: 5/6/2022

Tema 8: 19/4-25/4 2022

Tema 9: 26/4-2/5 2022

Tema 10: 3/5-16/5 2022

Tema 11: 17/5-30/5 2022

Data entrega activitats:

    -Activitat 4: 17/5/2022

    -Activitat 5: 5/6/2022

       

 

 

 

 

Sistema d'avaluació

 

 

Activitats Valor avaluació Hores de dedicació

Activitat 1  15% 15

Activitat 2  15% 15

Activitat 3  25% 25

Activitat 4  20% 15

Activitat 5  15% 15

Videotutories  2

Intervenció al fòrum 10% 5

Lectures  33

TOTAL 100% 125

Per a l'obtenció de la nota final, hauran d'haver-lliurat totes les activitats. S'aplica l'avaluació contínua, de manera
que la nota d'una activitat pot compensar la d'una altra. En conseqüència, no és possible recuperar cap activitat.
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Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual en l'assignatura Llenguatge i
persuasió

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

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

-"Us recordem que els enregistraments i la resta de continguts del CV 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".
 

Bibliografia i recursos d'informació

En aquest apartat s'indiquen les referències de consulta més rellevants per a l'assignatura en general.
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AUSTIN, J. (1962) How to do things with words, Oxford, The Clarendon Press (trad. cast.: Cómo hacer
cosas con palabras, Barcelona, Paidós, 1988, y Palabras y acciones, Buenos Aires, Paidós, 1971.

          CALSAMIGLIA, H. / TUSÓN, A. (1999) Las cosas del decir. Barcelona, Ariel

CICERÓN, M. T. (1967) El orador, edición a cargo de A. Tovar y A. R. Bujaldón. Barcelona,
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Direcciones de interés y revistas

-http://www.ucm.es/info/circulo Círculo de Lingüística aplicada a la comunicación

-Journal of Pragmatics

-Pragmalingüística
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