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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 11515 - La Variació Dialectal Catalana entesa com a Patrimoni / 1
Titulació Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes: C. A. C. del Pat. Immat.
Crèdits 3
Període d'impartició Primer 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

Antoni Ignasi Alomar Canyelles
antoni-ignasi.alomar@uib.cat

17:30 18:30 Dimecres 19/09/2018 05/06/2019 Despatx
Associats Ed.
Ramon Llull

Contextualització

És una assignatura optativa que té una doble finalitat: aprofundir en el coneixement de les varietats dialectals
catalanes i valorar-les positivament com a elements del nostre patrimoni, com a elements útils per a la
creació literària,com a elements constitutiusde la llengua històrica icom a elements de cohesió interna de
la comunitat catalanoparlant. Des del punt de vista pràctic es dedica a la descripció dialectal i al comentari
filologicolingüístic de textos literaris amb mostres de registre narratiu i col·loquial de procedència dialectal
diversa. Pot ser considerada una ampliació de lesmatèries"variació lingüística" i "gramàtica històrica" dels
estudis de grau.

Requisits

Recomanables
Haver cursat prèviament estudis de fonètica i fonologia.

Competències

Específiques
* 2. Aprofundir en la diversitat i la complexitat del patrimoni immaterial català lingüístic i literari des d’una

perspectiva científica. .

http://www.uib.cat/personal/AAzEyNg
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* 3. Integrar coneixements procedents de diferents branques d’estudi de la filologia, referents a la llengua
i a la literatura catalanes considerades com a patrimoni immaterial, més enllà dels continguts genèrics
estudiats a nivell de Grau o equivalent .

* 4. Realitzar treballs de camp en lingüística, d’enquestes lingüístiques i de planificació de projectes de
normalització lingüística aplicats a la llengua catalana considerada como patrimoni immaterial. .

* 13. Conèixer i discriminar la diversitat dialectal catalana, entendre-la com un valor patrimonial de la
llengua i comprendre la relació entre la variació lingüística i la cultura, així com les relacions existents
entre la llengua i el medi natural. .

Genèriques
* 2. Desenvolupar treballs d’iniciació a la investigació en el camp de la filologia catalana .
* 6. Analitzar la realitat cultural i lingüística i aplicar els coneixements teòrics sobre l’estudi del patrimoni

immaterial referit a la llengua, a la literatura i a la cultura popular catalanes .

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

Els continguts són teòrics i pràctics. Els temes inclouen sempre una pràctica d'anàlisi de texts amb
característiques dialectals.

Continguts temàtics
1. Origen de la divisió dialectal catalana

Les possibles causes de la diferenciació dialectal catalana.

2. Reflexos dialectals en la llengua literària històrica
Anàlisi de texts literaris i no literarisde diferents èpoques que reflecteixen la variació dialectal.

3. La diversitat dialectal entesa com a patrimoni
La diversitat dialectal és característica de la cultura popular, considerada patrimoni: anàlisi i
revisió d'algunes manifestacions populars marcadament dialectals.

4. La variació dialectal en la creació literària
El reflex de la variació dialectal en la producció literària moderna.

Metodologia docent

Treball presencial / autònom:

La metodologia de l'assignatura es basa tant en el treball presencial com en l'elaboració de treballs pràctics
que l'alumne ha de fer de manera autònoma.
Puntualment es farà ús de materials audiovisuals existents.

Activitats de treball presencial (0,72 crèdits, 18 hores)

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Exposició del
professor /
Exposicions dels
alumnes

Grup gran (G) Explicacions per part del professor. Exposició oral de treballs
per part dels alumnes.

14

Classes pràctiques Pràctica lingüística Grup gran (G) Anàlisi pràctica de texts orals o escrits que mostrin
característiques dialectals.

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
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 (2,28 crèdits, 57 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Treballs diversos Realització per part dels alumnes de treballs de recerca. 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

L'avaluació es basa en l'assistència a classe i en la realització d'un treball de recerca.

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".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Exposició del professor / Exposicions dels alumnes

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Explicacions per part del professor. Exposició oral de treballs per part dels alumnes.
Criteris d'avaluació Assistència a classe

Percentatge de la qualificació final: 30%

Pràctica lingüística

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Anàlisi pràctica de texts orals o escrits que mostrin característiques dialectals.
Criteris d'avaluació Assistència a classe

Percentatge de la qualificació final: 10%

Treballs diversos

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Realització per part dels alumnes de treballs de recerca.
Criteris d'avaluació Adequació del treball a la metodologia indicada.

Percentatge de la qualificació final: 60%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bibliografia es facilitarà als alumnes al començament del curs.

Bibliografia bàsica

*BADIA, A. M. (1981): La formació de la llengua catalana. Assaig d'interpretació històrica. Barcelona:
Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
*MARCET, V.J. (2010): “El Atles Lingüístic del Domini Català: descripción metodológica y análisis formal
y lingüístico”, Anuario de Lingüística Hispánica XXVI, p. 117-139.
*VENY, J. (1960): “Paralelismos léxicos en los dialectos catalanes”. RFE XLII, 1958-1959 i XLIII 1960.
*VENY, J. (1983): Els parlars catalans (Síntesi de dialectologia ), Ed. Moll.
*VENY, J. - MASSANELL, M. (2012): Dialectologia catalana. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Bibliografia complementària

BIBILONI, G. (2016): El català de Mallorca. La fonètica. Palma: Lleonard Muntaner Editor.
GUINOT, Enric (1999): Els fundadors del regne de Valencia. Repoblament, antroponímia i llengua a la
València medieval, València, Tres i Quatre, 2 vol.
NADAL, Josep M.- PRATS, Manuel. (1982): Història de la llengua catalana. 1/ Dels inicis fins al segle XV.
Barcelona: Ed. 62.
PEREA, P. (2010): "Catalan geolinguistics and new technical procedures", Dialectologia. Special issue, I, p.
147-160.
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PUIGRÒS, M.A. (2000), "Algunes característiques del sistema fonèticconsonàntic manacorí", I Jornades
d'Estudis Locals de Manacor.
VENY, Joan (1978): Estudis de geolingüística catalana. Barcelona, Ed. 62, Llibres a l'abast 143.
VENY, J. (1985):Introducció a la dialectologia catalana.Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
VENY, J. (2001): “Varietats geogràfiques”, dins Enciclopèdia de la llengua catalana. Barcelona: Ed. 62, p.
172-181
VIAPLANA, J. (2002): Dialectologia. València: Universitat de València

Altres recursos

ALCOVER, Antoni M. -MOLL, Francesc de B. Moll (1926-1962): Diccionari Català-Valencià-Balear, Ed.
Moll, 10 volums.
COROMINES, J. (1980-1991: Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, Curial
Edicions Catalanes, 9 volums.
VIAPLANA, J., M. P. PEREA (2003): Textos orals dialectals del català sincronitzats: una selecció.
Barcelona: PPU.
VENY, J. PONS, L. Atles Lingüístic del Domini Català. Barcelona: IEC.


