
 
Curs 2007-08   Codi :21893     Assignatura : Aspectes de la Llengua Catalana  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre en Educació Infantil i en Educació Primària, 2n curs, 1r semestre, 4 crèdits (3,5 ECTS) 
                                                                                                                                      
 
 
Departament: Filologia Catalana 
Professors: Xavier Luna, Lluís Quintana 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
Aprofundir aspectes relacionats amb la formació lingüística del mestre per introduir-lo en alguns camps 
de la lingüística aplicada al català. 
Conèixer els recursos disponibles, en mitjans diversos (entre els quals els accessibles per internet), 
interessants per a la tria de material didàctic de llengua i per a l'autoformació lingüística i filològica. 
Posar en pràctica l'elaboració d'un treball d'anàlisi d'un cas tenint en compte tots els aspectes, des del rigor 
acadèmic fins a la presentació, amb una especial atenció en l'organització interna, la redacció i la 
presentació. Es mostraran i es posaran en pràctica les aplicacions i els recursos informàtiques adequats als 
objectius. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
Cada grup seguirà una línia temàtica diferent. Per al curs vinent s'ha programat que el grup de matí 
s'ocupi de la variació lingüística en la literatura popular, amb especial atenció a la llengua del cançoner 
tradicional i la rondalla de transmissió oral tenint en compte tot el domini lingüístic; mentre que el grup 
de tarda tindrà com a línia temàtica l'escriptura en les societats alfabetitzades, els tipus d'escriptura i 
l'estudi d'alguns canvis soferts fins a l'actualitat. A la guia de l'assignatura que es donarà a l'inici del curs 
apareixà el detall dels blocs temàtics. 
 
 
3. Avaluació 
Es proposaran exercicis breus al llarg del curs amb l'objectiu d'obtenir una avaluació continuada i un 
treball tutoritzat pel professor on s'aplicaran els coneixements que s'adquireixin durant el curs. 
L'assistència regular és un requisit imprescindible per poder accedir a l'avaluació. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
A l'inici del curs s'oferirà una guia de l'assignatura amb totes les fonts d'informació bàsica i la bibliografia 
recomanada. L'assignatura tindrà el Campus Virtual com a eina d'aprenentatge i de tutoria. 
 
 
Bibliografia recomanada 
 
Es presentarà a l'inici del curs dins la guia de l'assignatura, d'acord amb la modalitat del curs. 


