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Identificació de l'assignatura

Assignatura 11514 - Pragmàtica, Discurs i Llengua Oral
Crèdits 1,8 de presencials (45 hores) 4,2 de no presencials (105 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
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

Rosa Maria Calafat Vila
rosa.calafat@uib.cat

12:00 14:00 Dimarts 01/09/2015 29/07/2016 Servei lingüístic
(Son Lledó)

Contextualització

Assignatura de descripció dels conceptes principals de la pragmàtica lingüística. S'hi analitza les condicions en
què s'immergeix l'acte de parla en les societats actuals, i en particular en la societat catalana actual. S'estudiarà
el fet com la naturalesa cognitiva i social del llenguatge afecta la competència gramàtical del mateix parlant:
competència i producció lingüístiques en un context situacional canviant. Aquesta assignatura ha de permetre
a l'alumne analitzar textos a partir de variables contextuals, les quals poden afectar i modificar la interpretació
del text.

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.
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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
Tema 1. El llenguatge com a particularitat humana. les habilitats lingüístiques

La cultura com a cognició. La llengua en la cultura: la funció simbòlica del llenguatge. La
gramaticalització en la socialització del llenguatge: l'acte de parla

Tema 2. Universals lingüístics i universals culturals. Components de la gramàtica i components de la
pragmàtica

El llenguatge i les persones. El llenguatge, l'espai i el temps. Teories de base pragmàtica i
semàntica sobre el desenvolupament del llenguatge. Universals lingüístics i desenvolupament
del llenguatge. La dixi o la interpretació condicionada al context: la relativitat lingüística.

Tema 3. La inferència i la cortesia lingüístiques
L'acte de parla global i les macroestructures pragmàtiques. Actes elocutius: les implicacions
i les pressuposicions. Convencions socials en la cultural local i global (glocalització de les
convencions) que condicionen la interpretació i producció del text (escrit i oral). Contextos
psicològics i contextos de comunicació que condicionen el component gramatical de la
producció: del text literari a l'anunci de televisió

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Exposició del
professor

Grup gran (G) Explicació de la base teòrica que nodreix el metallenguatge
de l'assignatura

31

Classes pràctiques Anàlisi de materials Grup mitjà (M) Treball conjunt d'anàlisi del material de suport de l'assignatura
(lectures i materials digitals diversos)

7

Tutories ECTS Seguiment
individualitzat

Grup petit (P) Aquestes tutories són per a orientar i assessorar l'alumne en
els treballs no presencials i en l'estudi

3

Avaluació Examen parcial Grup gran (G) Proves d'avaluació de temes teòrics i casos pràctics ja
treballats

4

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

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Lectures L'alumne treballarà sobre els principals conceptes que surten a les lectures
i materials digitals diversos que el professor posarà a dispoció de l'alumne
a través de la interfície

105

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

Examen parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Proves d'avaluació de temes teòrics i casos pràctics ja treballats
Criteris d'avaluació S'han de respondre encertadament la majoria de les qüestions

Percentatge de la qualificació final: 100%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

ANSCOMBRE, J. C. i DUCROT, O. L’argumentation dans la langue. Brussel·les: Madarga, 1983. Traducció
al castellà a Gredos, 1994.
BASSOLS, M. Les claus de la pragmàtica. Vic: Eumo, 2001
VAN DIJK, T. Las estructuras y funciones del discurso. Mèxic: Siglo XXI, 2005 (edició actualitzada)


