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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20741 - Onomàstica
Crèdits 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 1S
Període d'impartició Primer 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

Gabriel Bibiloni Cañellas
gabriel.bibiloni@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Llengua i Literatura Catalanes Optativa Quart curs Grau

Contextualització

Onomàstica és una assignatura optativa del grau de Llengua i Literatura Catalanes que s'imparteix al quart
curs. Està orientada a fer conèixer a l'alumne els problemes teòrics de l'onomàstica, tant de la toponímia
com de l'antroponímia, els treballs produïts a la comunitat lingüística catalana i l'estat de la qüestió sobre
els temes de debat d'aquesta ciència.

Requisits

Competències

Específiques
1. CE1. Coneixement de la llengua catalana, tant a nivell sincrònic com diacrònic, en en els seus diferents

aspectes: gramàtica, variació lingüística i situació sociolingüística..
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2. CE7. Capacitat per a realitzar tasques d'assessorament i de planificació i dinamització lingüística i
cultural..

Continguts

Continguts temàtics
1. Antroponímia

Antroponímia. Concepte. Models antroponímics en les diverses cultures i a través de la
història. Els noms de fonts, els cognoms i els malnoms a la comunitat lingüística catalana:
evolució històrica i situació actual. La normalització dels antropònims.

2. Toponímia
Toponímia. Conceptualització del topònim i classificació. Processos de formació de topònims.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Grup gran (G) Explicació dels conceptes teòrics. Explicació de la metodologia de treball.
Explicació dels recursos disponibles i la manera d'utilitzar-los.

Tutories ECTS Grup petit (P) Resolució de tots els dubtes que puguin sorgir als alumnes i seguiment
individualitzat de la seva activitat.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi i treball autònom individual

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 45 1.8 30
Classes teòriques 40 1.6 26.67
Tutories ECTS 5 0.2 3.33

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

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

Hi haurà dos itineraris possibles:

A. Si l'alumne s'acull a l'itinerari A (recomanable) amb un contracte signat al començament del curs, es
compromet a assistir a un 80 per cent de les classes com a mínim i tindrà una avaluació contínua mitjançant
la valoració de la mateixa participació a les classes i tutories (40 per cent de la nota) i un petit treball de tema
triat per l'alumne i consensuat amb el professor (60 per cent de la nota).

B. Si l'alumne tria l'itinerari B, l'avaluació es farà amb un examen celebrat el mes de febrer (o setembre),
el dia fixat oficialment (50 per cent de la nota) i un treball de tema triat per l'alumne i consensuat amb el
professor (50 per cent de la nota).

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Explicació dels conceptes teòrics. Explicació de la metodologia de treball. Explicació dels recursos

disponibles i la manera d'utilitzar-los.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Estudi i treball autònom individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Estudi i treball autònom individual
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 70% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària
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Bibliografia bàsica

El professor lliurarà els materials bàsics necessaris en cada explicació.

Bibliografia complementària

Altres recursos


