
 
Curs 2007-08   Codi :21896     Assignatura : Llengua Catalana  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Titulacions de Mestre en Educació Infantil, en Educació Primària, en Educació Musical, en Educació Física i en 
Educació Especial. Assignatura anual (8 crèdits = 6,5 crèdits ECTS). 
 
 
Departament: Filologia Catalana 
Professors: Gemma Brunat, Salvador Comelles, Dolors Farreny, Marta Juanhuix, Lluís López del 
Castillo, Xavier Luna, Jaume Mateu, Albert Rico 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
1. Consolidar el domini de la llengua escrita i parlada en els vessants normatiu i discursiu, a un nivell 
òptim per a la professió de mestre. 
2. Consolidar i ampliar els conceptes de gramàtica descriptiva, des del punt de vista de la fonètica, la 
morfologia, la sintaxi i la pragmàtica. 
3. Adquirir una formació en cultura lingüística adequada a la professió de mestre i conèixer els 
procediments per a continuar autònomament aquesta formació. 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
L'assignatura s'organitza en dos blocs principals: A) Estàndard parlat: descripció i pràctica, i B) 
Estructures gramaticals i pragmàtiques en els textos. Paralel·lament es tractaran dos temes més: C) 
Llengua, societat i escola, i D) Lèxic. 
 
3. Avaluació 
Els dos blocs principals, A i B, s'avaluran independentment i caldrà superar-los tots dos; els altres dos 
s'avaluaran amb un pes proporcional al temps que s'hi dediqui. Hi haurà una prova inicial d'avaluació del 
domini de l'elocució per orientar l'estudiant que necessiti fer pràctiques específiques de correcció fonètica. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
S'oferirà a l'estudiant material d'estudi, bàsic i complementari, mitjançant el Campus Virtual o un altre 
sistema equivalent. 
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