
 
Curs 2008-09    Codi :21896     Assignatura : Llengua Catalana  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Totes les titulacions de Mestre 
Crèdits actuals assignats: 8 
Crèdits ECTS: 6,5 (x 25h = 162,5h) 
 
 
Departament: Filologia Catalana 
Professors: Gemma Brunat, Salvador Comelles, Dolors Farreny, Marta Juanhuix, 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 normatius i discursius a un nivell 
òptim per a la professió de mestre, com també formar-se en la lectura comprensiva i crítica. 
2. Consolidar i ampliar els conceptes de gramàtica descriptiva, tant l’oracional com la textual, per a la 
l’observació crítica dels usos lingüístics i la comprensió dels fonaments de la normativa. 
3. Conèixer els conceptes i els referents de la sociolingüística, la planificació lingüística i el dret lingüístic 
per a l’anàlisi crítica de l’ús social de la llengua. 
4. Adquirir una formació en cultura lingüística adequada a la professió de mestre i conèixer els referents 
per a continuar autònomament aquesta formació. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 
Bloc I: Llengua, societat i escola 
1. El patrimoni lingüístic i la funció de la llengua en la identitat cultural i la cohesió social. 
2. Normalització i estandardització. 
3. Llengua, dret i ensenyament. 
4. La lectura en el context social d’avui. 
 
Bloc II: Fonètica i elocució 
1. Descripció fonètica i elocució. La transcripció (AFI) com a eina d’observació de la pronunciació 
adreçada a l’ús de la llengua i la crítica de l’elocució. 
2. Anàlisi de casos: notícia, entrevista, lectura poètica, cançó. Identificació de la variació fonètica en 
relació amb les variants dialectals, socials i de registre. 
3. Elocució: domini de la correcció i l’adequació. 
 
Bloc III. Els mots: orígens, formes, significats 
1. Alfabet i ortografia: fonaments lingüístics i històrics. 
2. Diccionaris i vocabularis. Treballs de l’IEC. 
3. Denotació, connotació, implícits i metàfora. 
4. Estudi de casos 1: el significat en el context social. 
5. Estudi de casos 2: els topònims i la història de la llengua. 
6. Estudi de casos 3: els neologismes. El TERMCAT. 
 
Bloc IV. Estructures gramaticals en l’oració i en el text 
1. Categories, funcions i estructura de l’oració. Arguments per a la identificació de les funcions 
sintàctiques (significat, concordança, pronominalització). Trets sintàctics oracionals de la llengua parlada 
col·loquial. 
2. Categories i funcions en la gramàtica del text. Marcadors, connectors, referència. Trets de gramàtica 
del text de la llengua parlada col·loquial. 
3. Puntuació i sintaxi. Paràgraf i organització de la informació. Puntuació i format textual (narració, 
poesia, carta, informe, treball acadèmic, notícia, article d’opinió). 
4. Correcció, adequació i estil. 
5. Recursos per a la correcció i l’adequació lingüístiques. Informació gramatical en el diccionari. Manuals 
i webs de consulta. 
 
 



3. Avaluació 
Cada bloc s'avaluarà independentment i caldrà aprovar tots quatre bloc per poder accedir a una nota 
global de l'assignatura. L'assignatura és presencial i doncs cal l'assistència continuada. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Lectures. Un assaig, un llibre de poesia, una novel·la i un recull de contes. Aquests llibres es concretaran 
a l’inici del curs, com també quina feina específica es demanarà en cada cas. 
 
 
Bibliografia recomanada 
 
A) Llibres 
1. ALCOVER, Antoni M.; MOLL, Francesc de B. Diccionari català-valencià-balear. Mallorca, Moll 
[vegeu també la versió consultable per internet referenciada més avall]. 
Aquest diccionari és el recull més important de la llengua tradicional segons les varietats històriques i 
dialectals. Conté també informació etnogràfica (costums, creences, cançons, balls, jocs tradicionals, etc.). 
2. BADIA, Joan et al. (1997). El llibre de la llengua catalana. Per a escriure correctament el català. 
Barcelona, Castellnou. 
Manual general de llengua, amb molta informació: ortografia i gramàtica, conjugació de verbs, diccionari 
de dubtes, recull de topònims, recursos de redacció, etc. 
3. BASTARDAS, Albert (ed.) (2004). Diversitats. Llengües, espècies i ecologies. Barcelona, Empúries. 
Recull de diversos assaigs, d’autors diferents, amb projecció cap a la crítica a les actituds lingüístiques 
d’avui. (bloc I) 
4. BORDONS, Glòria; CASTELLÀ, Josep M.; COSTA, Elisabet (1998). TXT: La lingüística textual 
aplicada al comentari de textos. Universitat de Barcelona. 
Presentació resumida dels conceptes bàsics de la gramàtica del text. (Útil per al bloc IV) 
5. BAU, Montserrat et al. (1995). Curs de pronunciació. Exercicis de correcció fonètica. Terrassa, Àrtic. 
Enregistraments per a la discriminació fonètica. Útil per als estudiants amb dificultats d’identificació dels 
sons del català. (Exercicis bàsics per al bloc III) 
6. CASSANY, Daniel (2006). Rere les línies. Sobre la lectura contemporània. Barcelona, Empúries. 
Assaig sobre la lectura en el món contemporani des d’un punt de vista social i tenint en compte la variació 
de formats presents, inclosos els electrònics, i amb una atenció especial als processos i a l’ensenyament 
de la comunicació. 
7. CASTELLANOS, Josep Antoni (1997). Quadern. Normativa bàsica de la llengua catalana. Bellaterra, 
UAB. 
Llibre de normativa pràctica, amb explicacions breus, i amb exercicis d’autocorrecció. La seva funció és 
complementària i cal adaptar-lo a les necessitats de cada alumne en funció del seu domini de la llengua 
normativa. 
8. CASTELLANOS, Josep Antoni (2004). Manual de pronunciació: criteris i exercicis d'elocució. Vic, 
EUMO. 
Per a exercicis d’elocució, amb enregistraments de textos breus de les varietats geogràfiques bàsiques. 
(Útil per al bloc III) 
9. COROMINA, Eusebi (1995 [1991]). Manual de redacció i estil. Vic, EUMO. 
Encara que adreçat als periodistes (es tracta d’un llibre d’estil) és molt útil per a les orientacions bàsiques 
necessàries davant els problemes de l’ús de la llengua amb una funció pràctica i eficaç. També aborda els 
problemes més habituals de la normativa. 
10. INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2001). Diccionari manual de la llengua catalana. Barcelona, 
Edicions 62 / Enciclopèdia Catalana / IEC. 
Diccionari bàsic de consulta, normatiu i actualitzat. Parteix del diccionari oficial gran i se’n diferencia 
perquè s’ha simplificat i adaptat, i alhora s’hi explicita més la informació morfològica, ortogràfica i 
síl·làbica. 
11. MONTOYA, Brauli (2006). Normalització i estandardització. Alzira, Bromera. 
Assaig assequible dels conceptes bàsics de la sociolingüística aplicats al català i recull de dades de la 
legislació i l’ús de la llengua actuals. (Conceptes i informació per al bloc I) 
12. PALOMA, David; RICO, Albert (1998). Diccionari de dubtes del català. Barcelona, Edicions 62. 
Manual de butxaca, amb breus explicacions als errors més freqüents. 
13. PALOMA, David; RICO, Albert (2000). Diccionari de pronunciació en català. Barcelona, Edicions 
62. 
Manual de butxaca de transcripció fonètica dels mots més freqüents, inclosos els topònims, que té en 
compte les varietats fonamentals de la llengua (català occidental i català oriental). (Útil per al bloc II) 



14. RASPALL, Joana; MARTÍ, Joan (1988). Diccionari d’homònims i parònims. Barcelona, Barcanova. 
Recull de mots iguals o semblants útil per a la pràctica de l’elocució i la identificació dels paranys 
fonètics i semàntics ocasionats per la semblança. Conté transcripció fonètica. (Útil per als exercicis del 
bloc II) 
15. VILÀ, Carme (1990). Sintaxi bàsica del català. Barcelona, Barcanova. 
Manual de sintaxi de l’oració adreçat a un nivell mitjà, amb atenció a l’argumentació sintàctica. (Útil per 
al bloc IV) 
B) Referències d’Internet 
16. http://dcvb.iecat.net/ 
El Diccionari català-valencià-balear en accés lliure, íntegrament (fins i tot amb il·lustracions), i amb la 
transcripció fonètica segons l’AFI. 
17. http://www.iecat.net/institucio/seccions/Filologica/llenguacatalana/documentsnormatius/inici.htm 
Aplec de les darrers acords de l’IEC en màteria de llengua normativa i en relació amb l’ús de la llengua. 
Hi ha l’ús del guionet. 
18. http://www.termcat.cat/neoloteca/index.html 
Pàgina que recull els neologismes adaptats al català segons la institució normativa que se n’ocupa, el 
TERMCAT. 
 


