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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20746 - Morfologia General / 1
Titulació Grau de Llengua i Literatura Catalanes - Quart curs
Crèdits 6
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Nicolau Dols Salas
n.dols@uib.es

10:00 11:00 Dimecres 10/09/2018 11/02/2019 CE11 /
Ramon Llull

Contextualització

Aquesta assignatura pretén acostar els estudiants als conceptes propis de la morfologia des d'un punt de vista
general i tipològic. S'hi estudiaran els processos típicament morfològics, com la flexió i la formació de mots,
i també la relació de la morfologia amb altres components de la gramàtica, com la fonologia, la sintaxi i la
semàntica. És important tenir capacitat per a llegir articles científics en anglès.

Requisits

Recomanables
És necessària una bona disposició per a la comparació de llengües, i la capacitat de llegir articles científics
en anglès.

Competències

Específiques
* Conèixer els diferents corrents de pensament en lingüística i en teoria i crítica literàries. .
* Tenir capacitat per interrelacionar els coneixements específics de la titulació amb els propis d’altres

disciplines. .
* Tenir coneixements d’una segona llengua estrangera com a usuari bàsic .

Genèriques
* Tenir capacitat d’anàlisi i síntesi de documentació de diversos nivells de complexitat. .

http://www.uib.cat/personal/ABDI2MjE
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* Tenir capacitat de raonament crític. .
* Tenir capacitat per comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa, amb un nivell mitjà. .

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. L'àmbit de la morfologia

La morfologia dins la gramàtica. Visió general dels processos morfològics. Morfologia flexiva.
Morfologia lèxica.

2. Classificació de les llengües segons la morfologia
Criteris morfològics de classificació de les llengües. El contínuum anàlisi-síntesi. Llengües
aïllants. Llengües flexives. Llengües aglutinants. Llengües polisintètiques. Relació entre
morfologia i fonologia.

3. Morfologia flexiva. Àmbit del nom
Relacions de concordança. Relació entre morfologia i sintaxi.

Aspectes susceptibles de flexió. El tema. El cas. El gènere. El nombre.

4.. Morfologia flexiva. Àmbit del verb
Aspectes susceptibles de flexió. La veu. El tema. El mode. El temps. La persona. El nombre.

5.. Morfologia lèxica
L'afixació. La composició. Altres processos. Relació entre morfologia i semàntica.

6.. Eines per a l'anàlisi morfològica
La tipologia i els universals lingüístics: bases de dades.Principals teories aplicables a l'anàlisi
morfològica.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Teoria Grup gran (G) Indicacions generals sobre cada tema i explicació dels
conceptes clau.

45

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.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi Estudi de les conclusions extretes tant de les classes com dels treballs 60

Estudi i treball
autònom individual

Treball Anàlisi comparativa d'aspectes morfològics de tres llengües pertanyents a
famílies lingüístiques diferents

30

Estudi i treball
autònom individual

Ressenyes Dues ressenyes de lectures indicades pel professor sobre aspectes de
l'assignatura

15

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

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".

Estudi

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Estudi de les conclusions extretes tant de les classes com dels treballs
Criteris d'avaluació Coneixement dels conceptes exposats. Precisió. Claredat. Correcció.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 0

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Treball

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Anàlisi comparativa d'aspectes morfològics de tres llengües pertanyents a famílies lingüístiques diferents
Criteris d'avaluació Pertinència de les conclusions. Adequació del mètode de comparació. Precisió. Claredat. Correcció

Percentatge de la qualificació final: 35% amb qualificació mínima 0

Ressenyes

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Dues ressenyes de lectures indicades pel professor sobre aspectes de l'assignatura
Criteris d'avaluació Aprofitament de les lectures fetes. Connexió amb els conceptes explicats. Precisió. Claredat. Correcció.

Percentatge de la qualificació final: 15% amb qualificació mínima 0

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bibliografia específica per a treballs i ressenyes la indicarà el professor a classe o a les tutories preparatòries.

Bibliografia bàsica

ARONOFF, M. & K. FUDEMAN (2005)What is Morphology?Oxford: Blackwell.
CABRÉ, M. T. & G. RIGAU (1986)Lexicologia i semàntica.Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
HASPELMATH, M. (2002) Understanding Morphology. Londres: Arnold.
MASCARÓ, J. (1986)Morfologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
MÜLLER, O. et al. (eds) Word-formation. An International Handbook of the Languages of Europe.Berlín:
Mouton de Gruyter.
LIEBER, R. & P. STEKAUER, The Oxford Handbook of Derivational Morphology.Oxford: Oxford University
Press.

Altres recursos

The Universals Archive. https://typo.uni-konstanz.de/archive/intro/index.php


