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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 11514 - Pragmàtica, Discurs i Llengua Oral / 1
Titulació Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes: C. A. C. del Pat. Immat.
Crèdits 6
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx / Edifici

Rosa Maria Calafat Vila
rosa.calafat@uib.cat

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

Requisits

Competències

Específiques
* Coneixement de la llengua catalana en l'aspecte gramatical

Genèriques
* Capacitat per aprendre i fer feina de forma autònoma i en equip

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

http://www.uib.cat/personal/ABDI1Njg
http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/


Guia docent

Any acadèmic 2019-20
Assignatura 11514 - Pragmàtica, Discurs i Llengua

Oral
Grup Grup 1

2 / 4

Data de publicació: 08/07/2019
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2019 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1022:34 de 22/07/2019

Tema 1. La Pragmàtica
Cognició, pragmàticai gramàtica.Pragmàtica i funcions del llenguatge. Els actes de parla. Les
inferències.

Tema 2. Llengua, text i discurs
Aproximacions a l'estudi del text i el discurs.Pragmàtica i discurs. La Pragmàtica i l'estudi de
les llengües en contacte.

Tema 3. Variació fucional i llengua oral
El concepte de variaciófuncional. Llengua oral i llengua de segona oralitat. Llengua col·loquial
i llengua estàndard.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Exposició del
professor

Grup gran (G) Exposició dels continguts de l'assignatura. 25

Classes pràctiques Anàlisi de materials Grup mitjà (M) Anàlisi del material de suport de l'assignatura:lectures i
materials digitals diversos.

14

Tutories ECTS Seguiment
individualitzat

Grup petit (P) Espai per resoldre dubtes 3

Avaluació Prova escrita Grup gran (G) Avaluar els coneixements adquirits al llarg del curs 3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Lectures L'alumne treballarà les lectures i els altres materials inclosos a la interfície. 105
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

A la convocatòria ordinària, totes dues parts s'han d'aprovar per separat (nota mínima de cada part, 5). Se'n
farà mitjana, sempre que cadascuna de les parts estigui aprovada. No presentar-se a alguna de les dues parts
representa la qualificació de No Presentat (NP).

A la convocatòria extraordinària, s'hi farà un únic examen el qual inclourà dues preguntes de la part pràctica.

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Anàlisi de materials

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta breu (no recuperable)
Descripció Anàlisi del material de suport de l'assignatura:lectures i materials digitals diversos.
Criteris d'avaluació L'alumne ha de lliurar les tasques, una per a cada tema; i superar-ne l'avaluació

Percentatge de la qualificació final: 50%

Prova escrita

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Avaluar els coneixements adquirits al llarg del curs
Criteris d'avaluació Assoliment del marc teòric de l'assignatura.

Claredat expositiva

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Payrató, L. 2003. Pragmàtica, discurs i llengua oral. Introducció a l’anàlisi funcional de textos. Barcelona:
Editorial UOC.

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Payrató, L., Cots, J.M. (eds.) 2011. The Pragmatics of Catalan. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.

Bibliografia complementària

Cros, Anna; Segarra, Mila; Torrent, Anna M. (a cura de). 2000. Llengua oral i llengua escrita a la televisió.
Barcelona: PAM.
Bassols, Margarida. (2003). "Pragmàtica i anàlisi del discurs", a Noves SL.: Revista de sociolingüística, Nº. 4
(Hivern), https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=819122


