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PROFESSOR(s) 
Per determinar
 

DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS 
Es faran, corregiran i discutiran exercicis sobre cadascun dels grans apartats del temari 
(Fonologia i morfologia, Sintaxi, Expressió oral, Expressió escrita), de manera que es puguin 
detectar i tractar els problemes relacionats amb la norma i amb l'adequació comunicativa, que 
es tractaran de forma monogràfica. En la mesura que sigui necessari, es tractaran 
particularment els problemes individuals i es remetrà l'alumne a recursos bibliogràfics i 
informàtics per tal que pugui practicar fora de l'aula aquells aspectes que li presentin més 
dificultats. El temari només dóna una idea aproximada del contingut del curs perquè el temps 
dedicat a un tema dependrà de la freqüència dels errors que s'hi detectin i de la dificultat que 
representi per a l'alumne. 

Objectius 

• Dominar els aspectes normatius bàsics de la llengua.  
• Aconseguir una expressió escrita adequada, tant pel que fa a la correcció com a 

l’adequació comunicativa.  
• Aconseguir una expressió oral adequada, tant en els aspectes fonètics, com en els de 

tipus gramatical general i comunicatiu. 
 

ESBÓS DEL TEMARI 
PRELIMINARS. Català oral, català escrit. Llengua i dialecte. Recursos essencials. 

FONOLOGIA I MORFOLOGIA. Vocalisme i consonantisme. Accent. Problemes lligats a l’estructura 
sil·làbica. Flexió nominal: gènere i nombre. Conjugació regular i irregular. Principals problemes 
en les classes de paraules tancades. 

SINTAXI. Tipologia de l’article. El sistema de clítics pronominals: funcions i combinacions. 
Subordinades substantives i preposicions. Oracions relatives. Ús de les preposicions. Ús del 
gerundi. Problemes en l’expressió de la modaliat i de l’aspecte. Verbs copulatius. Conjuncions i 
adverbis. 

EXPRESSIÓ ORAL. L’estàndard fonètic. Reducció vocàlica. Vocals mitjanes obertes i tancades. 
Fenòmens lligats a la sonoritat. Altres problemes. 

EXPRESSIÓ ESCRITA. Adequació, coherència, cohesió. Correspondència entre contingut i 
expressió. Puntuació. L’ordre dels elements i la presentació de la informació. Els connectors. 
Tipologia textual. 
 

TUTORIES INTEGRADES  
No n'hi ha.  
 

BIBLIOGRAFIA ESSENCIAL  
− Castellanos, Josep-Anton, Manual de pronunciació. Vic: Eumo, 1997. 
− Coromina, Eusebi, El 9 Nou. Manual de redacció i estil. Vic: Diputació de Barcelona / Eumo 

Editorial, 1993. 
− Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1995. 
− Mestres, Josep M. et al., Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos. Barcelona: Eumo, 

1995. 
− Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, I. Fonètica. Barcelona: Institut 

d'Estudis Catalans, Secció Filològica, 1990. 
− Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, II. Morfologia. Barcelona: Institut 
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d'Estudis Catalans, 1993. 
− Ruaix, Josep, El català complet. Moià: J. Ruaix, 1997-1998. Vol. 1-2. 
− Solà, Joan i Josep Maria Pujol, Tractat de puntuació. Barcelona: Columna, 1989. 
 

FORMA D'AVALUACIÓ  
Hi haurà dues pràctiques puntuades, una prova pràctica de català oral i una prova final. Els 
alumnes que obtinguin una mitjana igual o superior a 7,5 en les proves anteriors no caldrà que 
facin la prova final. 
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