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LLENGUA I CULTURA ARABOISLÀMIQUES 

PLA DOCENT 

DADES GENERALS 

 

Mòdul:   Llengua  

Assignatura: Llengua dialectal 

 

Crèdits:  5 

Professor: Abdallah Tagourramt El Kbaich

COMPETÈNCIES 

1. Tenir un idea general sobre el mapa lingüístic del món àrab. 

2. Conèixer els fonaments de la llengua àrab en les seves diferents variants geogràfiques i temporals. 

3. Ser capaç de cercar, comprendre i elaborar informació sobre aspectes concrets relacionats amb les 

matèries del curs. 

OBJECTIUS 

1. Adquirir un vocabulari bàsic i unes estructures gramaticals elementals per potenciar el 

desenvolupament de la competència comunicativa. 

2. Aprendre estructures gramaticals per desenvolupar la capacitat d’expressió, tant oral com escrita. 

BLOCS TEMÀTICS 

1. Introducció a la geografia dialectal de l'àrab i a la classificació dels dialectes. 

2. Característiques generals dels registres dialectals enfront de l'àrab estàndard. 

3. Relació entre la llengua àrab estàndard i els dialectes. Bilingüisme o diglòssia. 

4. Introducció a la situació sociolingüística del món àrab y del Marroc de manera concreta. 

5. L'àrab dialectal escrit. El sistema de transliteració. 

6. Com a exemple de dialecte s'estudiarà el dialecte àrab marroquí: es tractaran diferents situacions i 

contextos (hàbits, salutacions, presentacions, argumentació a favor i en contra, anar al mercat, a un 

restaurant, agafar un taxi,  etc.). 

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES 

- Classes interactives entre el professor i els alumnes. 

- Fer servir diferents recursos lingüístics per fomentar la participació dels alumnes en el desenvolupament 

de les classes. 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES 

- Participació activa a classe. (15%) 

- Lliurament d’un treball teòric que tracta sobre algun aspecte sociolingüístic al Marroc. (35%) 
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- Examen de llengua. (50%) 

• Opció avaluació única: Consultar amb el professor. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA  

  

 

1. Soha ABBOUD-HAGGAR, Introducción a la dialectología de la lengua árabe. Granada, 2003. 

2. Herrero Muñoz-Cobo, Bárbara, El árabe marroquí: aproximación sociolingüística, Servicio de 

Publicaciones de la universidad de Almería, Almería, 1996 

       Habla árabe marroquí, -servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería, Almería, 2005. 

3. Moscoso García, Francisco, Curso de árabe marroquí, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Cádiz, Cádiz, 2006. 

4. Ferrando, Ignacio, Introducción a la lengua árabe-Nuevas perspectivas, Zaragoza: El 

autor, 2001 

5. Francisco Moscoso, García, Diccionario Español-Árabe marroquí, Consejería de Gobernación. Junta de 

Andalucía, 2005. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/diccionario_espanol-
arabe_marroqui.pdf 

OBSERVACIONS 

 

Tota la informació (programa, criteris d'avaluació, bibliografia, enllaços, etc.) està ampliada en el Campus 

Virtual. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/diccionario_espanol-arabe_marroqui.pdf
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