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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS 
L’objectiu d’aquesta assignatura és doble. D’una banda, es pretén proporcionar a les persones 
matriculades els coneixements imprescindibles per a un ús eficient i crític dels diccionaris i 
adequar-se, doncs, a les exigències d’un futur professional de la llengua. De l’altra, es pretén 
oferir una formació pràctica en lexicografia de cara a una futura orientació professional com a 
lexicògraf i/o terminòleg. 
 

ESBÓS DEL TEMARI 
1. Aspectes generals. 1.1. La lexicografia com a activitat i com a disciplina 1.2. La lexicografia i 
les altres disciplines lingüístiques 1.3. La lexicografia i la informàtica 1.4. La ideologia en els 
diccionaris 2. La macroestructura 2.1. Els corpus lexicogràfics 2.2. La tria de les entrades 2.3. 
L'ordenació 3. La microestructura 3.1. Les informacions de les entrades 3.2. La definició 3.3. 
L'exemple 3.4. L'organització de les accepcions 
 

TUTORIES INTEGRADES  
En les tutories integrades es tractaran els problemes plantejats en l'elaboració de les pràctiques 
puntuades, tant des del punt de vista de la recerca i la gestió de la informació, com des del punt 
de vista organitzatiu. També seran el fòrum ideal per planificar les tasques preparatòries de 
l'examen.  
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FORMA D'AVALUACIÓ  
L’avaluació consistirà en un examen final i en tres pràctiques puntuades. Es valorarà també la 
participació en les sessions pràctiques. Pel que fa a la normativa, s’aplicaran els barems 
aprovats pel Departament de Filologia Catalana. 
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