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Identificació de l'assignatura

Assignatura 11528 - Etnografia Lingüística
Crèdits 0,72 de presencials (18 hores) 2,28 de no presencials (57 hores) 3 de totals (75

hores).
Grup Grup 1, 2S
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

Antonio Vañó Cerdá
avc228@uib.es

16:00 17:00 Dilluns 05/10/2015 11/07/2016 CD02

Contextualització

Aqusta assignatura s'entén com a un complement teòric de les assignatures de Grau: en general, de Lingüística
Catalana i, en particular, de Sociolingüistica.

Requisits

Essencials
Tenir amplis coneixements de Lignüística General i de Semàntica

Recomanables
Estar en possessió de coneixements suficients de llengües estrangeres (anglès, alemany, francès)

Competències

Específiques
* E6: Que el estudiants puguin reconèixer distints models d’explicació historicocrítica dels textos des de

disciplines auxiliars procedents d’altres ciències, principalment humanístiques..
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Genèriques
* CB7: Que els estudiants sapien aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat per a resoldre

problemes en nous entorns, o poc coneguts, dins uns contextos més amplis (o multidisciplinars), relacionats
amb la seva àrea d'estudi..

* CB9: Que els estudiants sapien comunicar les seves conclusions (coneixements i raons últimes que els
sostenen) a un públic tant especialitzat com no especialitzat, de forma clara i sense ambigüitats..

Transversals
* G12: Que els estudiants adquireixen la capacitat de proposar hipòtesis de treball en la investigació sobre

la llengua o la literatura catalana, i sobre el patrimoni cultural i immaterial general, comptant sempre amb
els recursos metodològics de les diferents teories lingüístiques o literàries contemporànies..

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
1. •Definició i distincions d'Etnolingüística
2. •Etnolingüística de les llengües
3. •Etnolingüística diacrònica
4. •Etnolingüística del discurs
5. •Llenguatge, cultura i contracultura

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Sessions
d'exposició
magistral

Grup gran (G) En aquestes sessions, el professor exposarà els continguts
teòrics més relevants de l'assignatura i s'il·lustraran amb
exemples pràctics.

18

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 Campus Extens.

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Treball de lectura, de
redacció i exposició

Un treball de lectura, redacció i exposició on l'alumne, a partir de la
bibliografia recomanada, exposarà les diferents tendències que es donen
dins la Etnollingüística

57

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

Sessions d'exposició magistral

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció En aquestes sessions, el professor exposarà els continguts teòrics més relevants de l'assignatura i s'il·lustraran

amb exemples pràctics.
Criteris d'avaluació Breus proves d'avaluació durant el curs

Percentatge de la qualificació final: 50%

Treball de lectura, de redacció i exposició

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Un treball de lectura, redacció i exposició on l'alumne, a partir de la bibliografia recomanada, exposarà les

diferents tendències que es donen dins la Etnollingüística
Criteris d'avaluació Un treball de lectura, redacció i exposició on l'alumne, a partir de la bibliografia recomanada, exposarà les

diferents tendències que es donen dins la Etnollingüística

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

1 Manuel Casado Verlarde: Lenguaje y cultura. La Etnolingüística. Madrid, 1998.
2 Lluís Payrató: Pragmàtica, discurs i llengua oral. Barcelona, 2003.
3 Muriel Saville: Etnografía de la comunicación. Madrid, 2006
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4 Francisco Moreno Fernández, Francisco: Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje.
Barcelona, 2009

5 José A. Díaz Rojo: Lengua, cosmovisión y mentalidad. Revista electrónica de estudios filológicos, VII.
Junio 2004

6 Manuel Mourelle de Lema: La identidad etnolingüística de Valencia, desde la antigüedad hasta el s. XIV.
Madrid, 1996


