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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20717 - Gramàtica Descriptiva del Català: Morfologia i Lexicologia
Crèdits 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 2S
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

Jaume Corbera Pou

jaume.corbera@uib.es
No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Llengua i Literatura Catalanes Obligatòria Tercer curs Grau

Contextualització

Assignatura de descripció sincrònica de la gramàtica catalana, concretada en el component morfològic. Fa
part del mòdul de "Gramàtica sincrònica". Ha de permetre a l'alumne conèìxer els principis i les regles que
regeixen el sistema flexiu català i el sistema de formació de paraules.

Requisits

Recomanables

Haver fet l'assignatura de Gramàtica descriptiva del català: fonètica i fonologia.

Competències

Específiques

1. CE1. Coneixement de la llengua catalana, tant a nivell sincrònic com diacrònic, en l'aspecte gramatical.
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Genèriques

1. CG1. Capacitat per a aprendre i fer feina de forma autònoma i en equip.

Continguts

Continguts temàtics
1. Unitats lèxiques i morfològiques de la llengua catalana: l'estructura de la paraula

2. El clític: definició i tipus existents en català

3. Processos de creació de paraules en català

4. La derivació: prefixació i sufixació en català

5. La composició: tipus de composts en català

6. La flexió: processos i unitats. Flexió nominal i flexió verbal en català

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Exposició del
professor

Grup gran (G) Explicació de les bases teòriques de la morfologia i dels recursos
bibliogràfics

Classes pràctiques Anàlisis
morfològiques

Grup mitjà (M) Treball conjunt d'anàlisi de formes reals i hipotètiques de la llengua
catalana, segons els principis gramaticals

Tutories ECTS Seguiment
dels treballs no
presencials

Grup petit (P) Aquestes tutories són per a orientar i assessorar els alumnes en els treballs
no presencials i per a controlar el desenvolupament d'aquests.

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

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi autònom Recerca de conceptes indicats pel professor i preparació de temes de manera autònoma

Estudi i treball
autònom individual

Exercicis Exercicis individuals d'anàlisi de formes
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Lectures Lectura de llibres o articles considerats importants per a aprofundir en determinats temes
de morfologia general o catalana

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 45 1.8 30

Classes teòriques Exposició del professor 31 1.24 20.67

Classes pràctiques Anàlisis morfològiques 7 0.28 4.67

Tutories ECTS Seguiment dels treballs no presencials 3 0.12 2

Avaluació Examen parcial 4 0.16 2.67

Activitats de treball no presencial 105 4.2 70
Estudi i treball autònom individual Estudi autònom 60 2.4 40

Estudi i treball autònom individual Exercicis 20 0.8 13.33

Estudi i treball autònom individual Lectures 25 1 16.67

Total 150 6 100

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.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les dues activitats han de ser avaluades obligatòriament. La no participació en qualsevol dels dos
procediments implicarà la nota de NP.

La nota total serà la suma de totes les notes de cada activitat, cada una equivalent com a màxim al percentatge
assumit dins la qualificació global de l'assignatura (per exemple, com que els exàmens parcials valen el
80 % de l'avaluació global, la nota màxima d'aquests exàmens serà 8). Per a aprovar l'assignatura serà
indispensable haver superat tots els exàmens parcials.

En les activitats de treball no presencial és important que l'alumne tengui en compte l'article 32 del Reglament
Acadèmic.
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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'ha de respondre encertadament la majoria de les qüestions.

Percentatge de la qualificació final: 80% per l'itinerari A

Lectures

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Lectura de llibres o articles considerats importants per a aprofundir en determinats temes de morfologia

general o catalana

Criteris d'avaluació Ressenyes ben fetes de les lectures

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

CABRÉ, M. Teresa: A l'entorn de la paraula (II). Lexicologia Catalana. València, Universitat de València,
1994.
MASCARÓ, Joan: Morfologia. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1985.
PÉREZ SALDANYA, Manuel, Júlia TODOLÍ i Manuel SIFRE: Morfologia catalana. Barcelona, UOC,
2004.
RULL, Xavier: La formació de mots. Qüestions de normativa. Vic, EUMO, 2004.
SOLÀ, Joan, Maria-Rosa LLORET, Joan MASCARÓ i Manuel PÉREZ SALDANYA (dir.): Gramàtica del
català contemporani. Volum I. Barcelona, Empúries, 2002.

Bibliografia complementària

Altres recursos


