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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20746 - Morfologia General
Crèdits 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
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

10:00h 14:00h Dilluns 02/09/2013 20/12/2013 Direcció servei
lingüístic-

edf. Son LledóRosa Maria Calafat Vila
rosa.calafat@uib.cat 10:00h 14:00h Dimarts 07/01/2014 30/06/2014 Direcció servei

lingüístic-
edf. Son Lledó

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Llengua i Literatura Catalanes Optativa Quart curs Grau

Contextualització

Assignatura de descripció sincrònica de la gramàtica, concretada en el vessant morfològic. Ha de
proporcionar a l'estudiant el coneixement del paper del component morfològic en la gramàtica i com
interactua amb la resta de nivells lingüístics (fonologia i sintaxi, especialment).

Requisits

Recomanables
Haver fet l'assignatura de Gramàtica descriptiva del català: fonètica i fonologia i la de Gramàtica descriptiva
del català: morfologia i lexicologia

Competències
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Específiques
1. coneixement d'aspectes gramaticals de la llengua catalana i altres llengües.

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

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. El component morfològic dins la gramàtica
Tema 2. Objectes i tipologia de la morfologia
Tema 3. Formació de mots i cliticització
Tema 4. Morfologia i fonologia. Morfologia i sintaxi

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

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

Classes pràctiques anàlisis
morfològiques

Grup gran (G) Treball conjunt de formes reals a partir dels principis gramaticals explicats
a les classes teòriques

Tutories ECTS Seguiment
dels treballs no
presencials

Grup petit (P) Tutories per a orientar i assessorar els alumnes en els traballs no presencials

Avaluació Examen parcial Grup gran (G) Proves d'avaluació dels temes teòrics

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi autònom Recerca de conceptes indicats pel professor

Estudi i treball
autònom individual

Exercicis Anàlisi de formes

Estudi i treball
autònom individual

Lectures Lectures d'articles o de capítols de llibre
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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

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 45 1.8 30
Classes teòriques 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
haber superta 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 (No recuperable)
Descripció Proves d'avaluació dels temes teòrics
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 Proves objectives (No recuperable)
Descripció Lectures d'articles o de capítols de llibre
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

BOTHA, R. (1984). Morphological Mechanisms. Pergamon, Oxford.
BUSTOS GISBERT, E. (1986) La composición nominal en español. Ed. U. de Salamanca, Salamanca
MASCARÓ, J (1985). Morfologia. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
ROCA-PONS, J. El lenguaje. Editorial Teide, Barcelona
RULL, X. (2004) La formació de mots. Qüestions de normativa. EUMO, Vic
SOLÀ, J.; LLORET; M. R.; MASCARÓ, J.(2002); PÉREZ SALDANYA; M. (dir): Gramàtica del català
contemporani. Volum I. Empúries. Barcelona

Bibliografia complementària

Altres recursos


