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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS 
La sociolingüística és una disciplina àmplia que comprèn tant l'estudi de la llengua en relació 
amb la societat (de vegades anomenat "lingüística social") com l'estudi de la societat en relació 
amb la llengua (anomenat "sociologia de la llengua"). Fidels a la tradició dominant dins la 
sociolingüística catalana, en aquesta assignatura adoptarem la segona perspectiva, amb el triple 
objectiu següent: a) sobre un rerefons històric, familiaritzar les persones matriculades amb la 
situació actual de la llengua catalana, segons es desprèn dels estudis empírics existents; b) 
iniciar-les en la metodologia que segueixen aquests estudis empírics; i c) introduir-les en 
l'estudi de la política lingüística que s'aplica en els diferents territoris de l'àmbit lingüístic. No hi 
ha requisits previs per a matricular-se d'aquesta assignatura, tot i que estaria bé dominar 
alguns conceptes sociolingüístics bàsics. 
 

ESBÓS DEL TEMARI 
0 Consideracions preliminars 

0.1 Presentació de l'assignatura 
0.2 Sociolingüística general i sociolingüística catalana 

1 El passat 

1.1 Història sociolingüística del català 
1.2 Història de la sociolingüística catalana 

2 El present (I): l'estat actual de la llengua 

2.0 Consideracions metodològiques prèvies 
2.1 Catalunya 
2.2 Comunitat Valenciana 
2.3 Illes Balears 
2.4 Els altres territoris 

3 El present (II): la política lingüística 

3.0 Els marcs estatals: Andorra, Espanya, França i Itàlia 
3.1 Catalunya 
3.2 Comunitat Valenciana 
3.3 Illes Balears 
3.4 Els altres territoris 

4 El futur 
 

TUTORIES INTEGRADES  
Les tutories integrades consistiran a atendre les persones matriculades a través del correu 
electrònic en la realització de les activitats d'avaluació continuada i en la realització d'exercicis 
complementaris per al bon seguiment de l'assignatura.  
 

BIBLIOGRAFIA ESSENCIAL  
Abad, José María; Carmona, Encarnación (1999). Leyes de normalización y política lingüística 

http://158.109.134.212/filologia/profs.asp?Klomp=83


(Anotadas con jurisprudencia y legislación). Madrid: Universidad Europea; CEES Ediciones. 

Boix, Emili; Vila, F. Xavier (1998). Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel. 

Farràs, Jaume et al. (2000). El coneixement del català. 1996. Mapa sociolingüístic de Catalunya. 
Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Pons, Vila; Vila, F. Xavier (2005). Informe sobre la situació de la llengua catalana (2003-2004). 
Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana. 
http://www.observatoridelallengua.org/arxius_documents/informe6_ok.pdf
  
Pradilla, Miquel Àngel (2004). "La llengua catalana: un miratge de normalitat". Dins: Pradilla, 

Miquel Àngel (coord.). Calidoscopi lingüístic. Un debat entorn de les llengües de l'Estat. 

Barcelona: Octaedro; EUB. 

Pueyo, Miquel; Turull, Albert (2003). "Polítiques lingüístiques en els territoris de la comunitat 
lingüística catalana". Dins: Diversitat i política lingüística en un món global. Barcelona: Editorial 
UOC; Pòrtic. 

Siguan, Miquel (1999). Conocimiento y uso de las lenguas. Investigación sobre el conocimiento 
y uso de las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas bilingües. Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 

Torres, Joaquim (coord.) (2005). Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003. 
Llengua i societat a Catalunya en els inicis del segle XXI. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
 

FORMA D'AVALUACIÓ  
Les persones matriculades podran optar entre un sistema d'avaluació continuada i un examen 
final. El sistema d'avaluació continuada tindrà dues modalitats: tres ressenyes periòdiques 
sobre lectures proposades pel professor i tres informes periòdics sobre un projecte de treball de 
recerca empíric. 
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