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Objectius de l’assignatura: 
a) aprofundiment del domini de la llengua catalana aplicada als guions 

audiovisuals, 
b) estudi de la variació (varietats i registres) dins de la llengua catalana, 
c) anàlisi lingüística dels recursos de la llengua col·loquial i la seva aplicació en 

la creació de guions per a programes d’entreteniment i de ficció.  
 
Temari: 
1. Pragmàtica de la llengua dels mitjans audiovisuals i model de llengua.   
2. Interrelació dels canals orals i escrits en el mitjans audiovisuals. La 
pseudooralitat. 
3. La llengua oral espontània I: característiques fonètiques, morfològiques i 
sintàctiques.   
4. La llengua oral espontània II: selecció lèxica en funció del registre i de la 
varietat (geogràfica i cronològica: nens, joves, adults i gent gran).  
5. Introducció a la base textual conversacional. Diàleg i guió.  
6. Introducció a la base textual narrativa. Narració i guió literari. 
7. El esquetxos i l’humor. Recursos retòrics dels guions humorístics. 
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doblatge. Edicions 62. Barcelona. 
 
Metodologia Docent: 
Teoria 
Les sessions començaran amb una introducció teòrica que repassarà les 
aportacions dels principals estudiosos de cada tema. S'hi potenciarà la 
intervenció crítica dels alumnes. 
 
Pràctiques: 
Les pràctiques es basaran en l’aplicació dels conceptes estudiats en l’anàlisi de 
la llengua de programes diversos. Des de magazins i concursos, fins a 
programes d’humor, musicals, sèries de televisió (traducció i creació), 
pel·lícules i dibuixos animats. 
 
Sistema d’avaluació: 
Per als qui assisteixin sempre a classe, l’avaluació es basarà en dues notes: la 
valoració de les pràctiques fetes i comentades a classe, i la puntuació 
obtinguda d’un treball individual. Aquells que no puguin seguir les sessions del 
curs podran fer un examen final. 
 
Altres Qüestions 
No és imprescindible però sí aconsellable haver fet les assignatures Estàndard 
Oral I Estàndard Escrit de la llengua catalana de 1r curs.  
 
 
 
 
Dra. Remei Perpinyà 
Coordinadora Unitat de Filologia Catalana 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), maig de 2008 
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