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En què consisteix?
En aquest curs es parla sobre les bases biològiques del llenguatge, des del
genotip al fenotip. Al primer mòdul, s'abordaran els termes científics
nuclears que cal diferenciar: llengua, llenguatge, parla i comunicació.
Aquests ajudaran a fer la comparació del llenguatge humà amb altres
sistemes de comunicació animal, així abordar de manera adequada els
principals debats que hi ha actualment en l'estudi de l'evolució del
llenguatge.
Al segon mòdul es repassarà l’evolució de la supertribu Hominoidea en
relació a la cognició i al llenguatge. El debat sobre l'Homo
neanderthalensis i la seva possible capacitat per al llenguatge serà
d'especial interès i anàlisi.
Al tercer mòdul es farà una aproximació a l'execució de la funció
lingüística per part del cervell humà, del qual se'n veuran les principals
estructures corticals i subcorticals que hi estan implicades. També
s'aborden els trastorns del llenguatge i l'efecte de malalties
neurodegeneratives que afecten el llenguatge.
Finalment, tot i adoptant la perspectiva de la lingüística Evo-Devo, es farà
una aproximació al llenguatge en tant que sistema natural complex i es
farà una revisió del concepte de fenotip lingüístic i de les potencials
aplicacions clíniques que comporta aquesta manera d'abordar el
llenguatge.
Quins són els objectius del curs?
Els objectius són d'una banda, establir un base inicial sobre el camp de la
biolingüística. Això implica assumir l'estudi del llenguatge com a capacitat
cognitiva des d'una perspectiva interdisciplinar que inclou la biologia i la
física. D'altre banda, un altre objectiu és veure com els avenços en aquest
camp poden ser beneficiosos en altres disciplines que tenguin en compte
el llenguatge humà.
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uibtalent@fueib.org
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Estructura i continguts del curs
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Mòdul
1

Mòdul
2

H. sapiens, Llengües i llenguatge
L’home i les llengües al llarg del món

Evolució humana i del llenguatge
L’evolució humana i la seva relació amb la
parla i el llenguatge

Mòdul
3

Cervell i llenguatge

Mòdul
4

Lingüística Evo-Devo

Conèixer com funciona el nostre cervell en el
que es refereix al llenguatge

Perspectiva Evo- Devo del llenguatge, diferents
teories i principals debats.

Avaluació
L’avaluació final del curs es farà mitjançant la correcció del treball final.
L’assistència serà obligatòria (80% del total de les hores)
Es valorarà la participació de alumne a les sessions.
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A qui va adreçat?
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S'adreça a persones interessades en la capacitat per al llenguatge, siguin
filòlegs, lingüistes, psicòlegs, filòsofs, biòlegs, infermers o metges, que
siguin capaços de llegir documentació en llengua anglesa.

Professorat
· Lluís Barceló i Coblijn. Professor del Departament de Filologia
Catalana i Lingüística General de la UIB.

Quines sortides professionals tindré?
Aquest curs és d'actualització sobre coneixements que s'estan
desenvolupament en l'actualitat científica més recent. És clarament
d'interès per a qui desenvolupi recerca sobre aquests temes, però també
per a docents que incloguin en les seves sessions aspectes de l'evolució
humana.
Titulacions que es poden obtenir
· Per a persones amb titulació universitària reglada:
“Curs d’Actualització Universitària en Biolingüística. Títol propi de la UIB
(6 ECTS)”
· Per a persones amb accés a la Universitat:
“Diploma Universitari de Biolingüística. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”
· Per a persones sense accés a la Universitat:
“Diploma de Biolingüística. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”
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Dades específiques
Directors del curs:
• Joan Melià Garí
• Lluís Barceló i Coblijn
Nombre de places: Mínim 10, màxim 20
Modalitat: Presencial
Durada: 34 hores
Dates i horaris: Inici 3 d’octubre i finalització el 28 de novembre.
Dimarts i dijous, de 17.00 a 19.00 hores
Lloc de realització: Edifici Sa Riera
Termini de matrícula: 1 d’octubre de 2017
Preu i terminis: 300€, un únic termini
Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no
admissió de l’alumne o anul·lació del curs.
La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no
s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a què es pugui dur a terme.

Consulta'ns si aquest curs és bonificable total o parcialment per la Fundación
Estatal para el Empleo.

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a
empreses i despatxos professionals.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | (+34) 971259697
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Un campus ple d’oportunitats!
Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en
el camí.
Wi-Fi i aules d’informàtica
Biblioteques
Instal·lacions Esportives
Residència d’Estudiants
Associacions d’estudiants
Servei mèdic i de farmàcia
Llibreria
Servei de reprografia
Servei de restauració i cafeteries
Programa Alumni

www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

