Guía Materia 2021 / 2022

DATOS IDENTIFICATIVOS
Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa
Materia
Cognición e
Procesos
Cognitivos en
Lingua Inglesa
Código
V01M121V01203
Titulacion
Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
3
OP
1
2c
Lingua
Inglés
impartición
Departamento
Coordinador/a Pérez Guerra, Javier
Profesorado Pérez Guerra, Javier
Correo-e
jperez@uvigo.es
Web
http://moovi.uvigo.gal
Descrición
Esta materia constitúe unha introdución aos fenómenos cognitivos e mailo procesamento lingüístico. O
xeral
obxectivo principal é investigar como a mente humana (e, en último termo, o cerebro) almacena e emprega a
lingua en liña. A materia proporciona ao alumnado o coñecemento básico sobre a realidade psicolóxica da
linguaxe e do xeito no que a mente fai uso (ou non) do coñecemento gramatical no emprego habitual da
lingua.
Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento
e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en
contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa
área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a
partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e
éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a
públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos campos dos
Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de problemas propios de devandita
área de estudo
CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en función de criterios,
de normas externas ou de reﬂexións persoais para o que será necesario alcanzar un dominio suﬁciente da linguaxe
académica e cientíﬁca tanto na súa vertente escrita como oral.
CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos Ingleses.
CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das investigacións
existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas propias.
CG7 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado e escrito da
lingua inglesa.
CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para iso a fontes
bibliográﬁcas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos Ingleses.
CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos Estudos
Ingleses.
CG10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os recursos adecuados
e apropiados dentro do campo obxecto de estudo.
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CE1
CE8
CT2
CT3
CT4
CT5

CT7
CT8
CT9
CT17
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CT19
CT20

Capacidade para utilizar unha terminoloxía lingüística rigorosa así como unha notación adecuada.
Coñecemento dos estudos de cognición e procesamento dentro da investigación na lingüística inglesa.
Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos Estudos
Ingleses.
Capacidade para utilizar de forma eﬁciente as novas tecnoloxías da información e da comunicación no ámbito dos
Estudos Ingleses.
Capacidade para elaborar adecuadamente e con certa orixinalidade composicións escritas ou argumentos motivados,
redactar plans, artigos cientíﬁcos e formular hipóteses razoables.
Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en función de criterios,
de normas externas ou de reﬂexións persoais para o que será necesario alcanzar un dominio suﬁciente da linguaxe
académica e cientíﬁca tanto na súa vertente escrita como oral.
Habilidade para traballar e continuar a aprendizaxe de forma autónoma e autodirixida.
Habilidades para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos Ingleses.
Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das investigacións
existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas propias.
Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para iso a fontes
bibliográﬁcas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos Ingleses.
Capacidade para obter información sobre a investigación máis recente que se está levando a cabo dentro do ámbito
dos Estudos Ingleses, tanto en lingüística como en literatura e cultura.
Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos Estudos
Ingleses.
Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os recursos adecuados
e apropiados dentro do campo obxecto de estudo.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
desenvolver pequenas investigacións sobre problemas e cuestións da psicolingüística e mailo
procesamento da lingua inglesa (busca de fontes metodolóxicas, análise crítica de aportacións previas,
desenvolvemento de teorías inéditas)

Contidos
Tema
1. Introduction to psycholinguistics

2. Production, comprehension and parsing

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CE1
CE8
CT2
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
CT17
CT18
CT19
CT20

Introduction. The ﬁeld of psycholinguistics (data collection, elements,
evidence). Method. A brief history. Important concepts (Connectionism,
priming, activation. Controversies (complexity of language, top-down vs
down-top processing, innateness, rules).
Production (language and speech production, stages, investigation, errors,
hesitation analysis). Comprehension (deﬁnition, coherence and cohesion,
assessing comprehension, inferences, reference/coreference, anaphoric
ambiguity). Parsing (deﬁnition, parsing and syntactic theory, conﬂicting
approaches: autonomy, interaction; ambiguity; garden-path, Minimal
Attachment, Late Closure; contsrtaint-based approaches).
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3. Cognitive linguistics

Introduction (guiding assumptions, architecture). Cognitive linguistics and
Generative Grammar. Cognitive linguistics and grammar. Langacker's
Cognitive Grammar (functions of language, architecture, semantics,
grammar). Construction grammar (Croft's Radical Construction Grammar,
Goldberg's Construction Grammar).
Implicit, explicit and statistical knowledge. Theory of mind.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas
6
53
59
Lección maxistral
8
8
0
Resolución de problemas e/ou exercicios
8
8
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas
Lección maxistral

Descrición
Desenvolvemento e resolución de cuestións prácticas relativas á análise lingüística de problemas,
dentro de cada un dos modelos teóricos.
Introdución aos modelos teóricos de explicación psicolingüística e de procesamento lingüístico da
lingua inglesa, con énfase en aspectos prácticos de análise de casos.

Atención personalizada
Probas

Descrición

Resolución de problemas e/ou Ningunha das actividades docentes implican atención personalizada. Calquera solicitude de
exercicios
atención personalizada terá lugar durante o horario de titorías do profesorado da materia.
Avaliación
Resolución de
problemas

Lección maxistral

Descrición
- actividades solicitadas ao longo da clase: 60%
- destrezas escritas, estruturación e presentación das
actividades solicitadas: 20%

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
80
CB1 CG1 CE1 CT2
CB2 CG4 CE8 CT3
CB3 CG5
CT4
CB4 CG6
CT5
CG7
CT7
CG8
CT8
CG9
CT9
CG10
CT17
CT18
CT19
CT20
Participación activa na clase (a asistencia á clase é obrigatoria)
20
CB1 CG1 CE1 CT2
CB2 CG4 CE8 CT3
CB3 CG5
CT4
CB4 CG6
CT5
CG7
CT7
CG8
CT8
CG9
CT9
CG10
CT17
CT18
CT19
CT20

Outros comentarios sobre a Avaliación
O sistema de cualiﬁcación anterior require a asistencia e participación regulares nas sesións lectivas. O alumnado que non
poida asistir (xustiﬁcadamente) ás sesións presenciais e mailo alumnado de segunda convocatoria será avaliado
exclusivamente mediante unha proba teórico-práctica ﬁnal, cuxa natureza (presencial ou en liña) e data serán acordadas
polo profesorado e alumnado da materia.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Evans, Vyvyan and Melanie Green, Cognitive linguistics, 1, Edinburgh University Press, 2006
Field, John, Psycholinguistics: a resource book for students, 1, Routledge, 2004
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Geeraerts, Dirk and Hubert Cuyckens eds, The Oxford handbook of cognitive linguistics, 1, Oxford University Press,
2007
Hawkins, John A., Eﬃciency and complexity in grammars, 1, Oxford University Press, 2004
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Outros comentarios
Este curso será impartido en lingua inglesa. A asistencia presencial neste curso é obrigatoria. Espérase que o alumnado
realice tódolos traballos, exercicios e lecturas, e que asista a clase preparado para debatilos. Esperáse tamén que o
alumnado consulte a plataforma virtual Moovi regularmente, e que consulte o correo da universidade, pois as novidades e
anuncios serán comunicados fundamentalmente por correo. Non se tolerará ningún tipo de plaxio, e de cometerse éste será
penalizado severamente cun suspenso na totalidade da materia. Alegar descoñecemento non eximirá a/o estudante da súa
responsabilidade.
Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID-19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS E AVALIACIÓN ===
Mantéñense as metodoloxías, contidos, avaliación e titorías coa excepción de que estas se desenvolverán mediante as
ferramentas telemáticas proporcionadas pola Universidade de Vigo (aulas e despachos virtuais, correo electrónico, Moovi).
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