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Objectius 

Coneixement de la situació sociolingüística actual del català i dels elements que permetin la 
reflexió sobre l'ús de la llengua en els àmbits socials. 

Adquisició dels conceptes bàsiques per a la descripció i l'anàlisi de la llengua i especialment 
dels que tenen més rendiment en la comprensió dels usos lingüístics i en l'estudi de la llengua 
normativa. 

Coneixement dels fonaments de la llengua normativa i adquisició del seu domini pràctic, així 
com dels criteris per a la selecció de les formes adequades, tant en la producció escrita com en 
la parlada. 

 

Temari 

I. Sociolingüística. 

1. Llengua i societat. Plurilingüisme. Contacte de llengües i interferències. Actituds davant la 
llengua. Planificació lingüística. Ús social del català. 

2. La variació lingüística. Variació històrica, variació social i variació funcional. Els registres. 

3. La llengua estàndard. Pompeu Fabra i els criteris per fixar la llengua referencial. L'estàndard 
català avui. 

II. Fonologia. 

1. Fonemes i variants fonètiques del català. Transcripció fonètica. Pronúncia. 

2. La pronúncia i l'ortografia. 

III. Gramàtica. 

1. La gramàtica: descripció i normativa. Obres de consulta i de referència. 

2. Sintaxi de la frase. Modalitat. Estructura de la frase. 

3. Classes de paraules, classes de sintagmes i funcions sintàctiques. 

4. Funcions sintàctiques i pronoms àtons. 

5. Complements i preposicions. 

6. Oracions subordinades i pronoms relatius. 

7. Gramàtica del text: determinació, referència, cohesió lèxica, relacions temporals, connectors 



8. Adverbis i conjuncions. 

9. Puntuació. 

IV. Lèxic. 

1. Diccionaris i vocabularis. L'article de diccionari: la definició i altres informacions. 

2. Formació de mots. Neologismes. Interferències. 

3. Adequació del lèxic al registre 

 

Metodologia  

Els temes de sociolingüística es presentaran a classe i es treballaran amb els alumnes 
mitjançant lectures seleccionades. S'analitzaran i es comentaran mostres de diferents varietats 
de llengua. 

Als apartats de fonologia i de gramàtica es tractarà de forma fonamentalment descriptiva el 
funcionament de la llengua, amb exercicis pràctiques d'anàlisi, avaluació i correcció de textos 
diversos, orals i escrits. 

Es proposarà la lectura de diverses obres en prosa per millorar la competència lingüística, 
especialment la lèxica, de l'alumne. 

Es faran treballs destinats a l'anàlisi i a la producció de textos, tenint especialment en compte la 
tipologia, el registre i l'estructura textual. 

 

Avaluació  

S'avaluaran, amb les proves adequades, els diferents apartats del programa. S'avaluarà, així 
mateix, la competència oral i escrita dels alumnes amb proves específiques. 
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