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Nom de la Uicenciatura(es): 

PeriodismeJ Publicitat i Relacions Públiques/ Comunicació Audiovisual 

Cun: 

1998· 1999 

DeDominació oficial de l'assignatura: 

ESTANDARD ESCRlT DE LA LLENGUA CATALANA 

Codi: 

20695 

Nombre de credits (teoria practica): 

5 (2 teórics + 3 práctics) 

Semestre: 

ler eurs 
20n semestre 

Professor(s) responsable (s): 

Tres llicenciatures 

Mavi Ocl, 
Neus Faura 
eaterina Malina 
Isidre Muñoz 
David Paloma 
Elvira T eure! 

Objectius: 

Consolidar els coneixements de la lIengua catalana., atenent la diversitat lingüística i ¡'ús 
a1sMCM. 
Capacitar l' alumne per redactar diferents tipus de textos periodístics i publicitaris en 
llengua catalana., d'acord amb els criteris de correcció i d'adequació a l'univers 
comunicatiu deis mitjans de comunicació escrits (MEe) i parant especial atenció en la 
cohesió del text i la seva precisió i ríquesa lexica i sintactica. 
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jteflexionar sobre rús de la llengua als CM, a partir deis models teórics que aporta la 
lingüistica i en la pnictica, temnt en compte eIs lIibres d'estil d'aquests mitjans. 

Teman: 

1 Teoria 
Reflexió teórica sobre e1s punts següents: 

1. Variació lingüística i tradició escrita. proces de nonnativització, de nonnalització i 
d'estandardització. La vanetat estandard escrits. Diversitat lingüística als textos escrits. 

2. Els MCE com a reflex de la diversitat lingüítica . La varietat estandard als MeE. Les 
diverses opcions lingüístiques contemplades pels llibres "estil deIs MeE. 

3. El diseurs eserit. Caracteristiques lingüístiques del discurs escrit. Anilisi deis diferents 
usos. Construcció i estrategies segons eIs condicionaments propis deIs diferents textos 
escrits. 

Practiques: 

l . Exercicis de correcció individual basant-se en les redaccions de cada alumne, que ja ha 
de dominar els aspectes basics de la nonnativa catalana. 

2. Exercicis de traducció i correcció sobre textos de registre escrit no espontani, fonoal o 
literan. 

3. Exercicis de correcció, adequació i traducció sobre textos de registre escrit, d' acord 
amb el grau s' espontanei'tat. 

Bibliogratia: 

Basica 

- CASTELLANOS~ Josep Anton (1989) Quadem, Bellaterra, ICE de la UAB 

- Diccionari de la /lengua catalano( 1995), barcelona, lEC 

- Diccionari castel/a-catala i cata/il-castel/a (1985), Barcelona, GEC: 

- LACREU, J (1990). Manual d'ús de /'estillldmd oral, Valóncia, Servei de 
Publicacions de la Universitat de Valencia. 

- COROMINA, Eusebi (1991) EI9 nou. Manual de redacció i estil, Vic, Eumo Editorial 
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Complementaria 

- BADIA i MARGARIT, Antoni M. (1994) Gram¿'f;ca de la /lel/gua catalal/a, 
Barcelona, Enciclopedia Catalana. 

- CASSANY, D (1987) Descrillre. Escriure. Com s 'apren a esciure, Barcelona, 
Empúries 

- •• " ••••••••••••• o •••••••••••••••• • • ( 1993) La cuina de /'escriplura, Barcelona, Empúries. 

- COROMINA, E. (1984) Próctiques d 'expressió i comunicació, Vic, EUMO. 

- COROMINES, J. (1971) L/eures i converses d'unfilóleg, Barcelona, Club Editor. 

_FABRA, P. (1956) Gramóticacatalana, Barcelona, Teide. 

-.. ................................... ( 1980) La /lengua catalana i la seva normalilzació, Barcelona, 
MOLC 28, Ed. 62 i "la caixa" 

- .. ........ .. .... .... .... .... ..... .. (1983 i 1984) Converses filológiques (3 volums), Barcelona, 
Edhasa. 

- FERRANDO, ed (1990) lA /lengua als miljans de comun;cació. Acles de les 
Jornades sobre la /lengua oral a/s Mitjans de comunicació Valencians, lnstitut de 
Filologia Valénciana. 

- FRANQUESA, Manuel (1981) Diccionari de sinónims, Pórtic, Barcelona 

- lEC (1990) Documents de la Secció Filológica 1, Barcelona, lEC, Biblioteca 
Filológica, XIX. 

- ........ ...... ...... .. .. .... .... .... .5ecció Filológica (1991) La /lengua i els mitjans de 
comuncació de massa, Barcelona. 

-.......... .... ..... .. ..... ....... ........ ... Secció Filológica (/992) Morfologia, barcelona 

-.......... ...... ............ ........ ........... Secció filológica (1996) Documents de la Secció 
Filológica lfl, Barcelona, lEC, Biblioteca Filológica, XXX 

- MESTRES, Josep M. ;COSTA, Joan; OLIVA, Mireia; FITE, Ricard (1995). Manual 
d'estil. La redaedó i /'edicció de textos. Vic Barcelona, EUMO. Universitat de 
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Rosa Sensat. 

-MIRA, J.F. (1990) Cultura. /lengües i nacions. Barcelona, de. La Magrana. 

- MOLL, F de B. (1975) Gramática catalana. Referisa especialment a les files Balears, 
Palma de Mallorca, MoU 

- MOLLA, T (1990) La /lengua als mitjans de comunicació, Alzira, Bromera. 
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-MORANT, R. j PEÑARROY A, M. (1995) L1engl/alge i Cl//lura. Per a una ecologia 
lingüística, Valencia, eds. Biblioteca lingüística catalana, Universitat de Valencia. 

- PA YRA TO, Ll. (1985) lA interferencia lingüística. Comen/aris i exemples cata/a
cas/ella, Barcelona, Curial, Publicacions de l' Abadia de Montserrat. 

- PRATS, M. et al . (1990). El futur de la /lengua calalana, Barcelona, Empúries. 

- PUJOL, losep M.; SOLA, loan (1995) orlotipografia. Manual de I 'aulor, 
/'auloedilor i el dissenyador grafic" Bareelooa, Columna. 

-.. ............. ..... ...... ...... .. .......... (1989)/racla de punluació, Bareelooa, Columna. 

- RASPALL, loana; MARTI, loan (1996).Diccionari de locl/cions i defrasesfeles, 
Barcelona, Ed. 62. 

-RUAIX, losep (1985, IOAED.1993)eLCATALA 1/2/3. Moji!. 

-...... .. .. .... .... .. ................ ( 1994) Observacions critiques i practiques sobre el cata/a 
d'avui, Barcelona, Moia 

- SANCmS GUARNER, m. (1950) Gramalica Valenciana, Valéncja, Ed Torre. 

- SOLA, loan (1994) Sintaxi normativa: eslal de la qüestió, Bareelona,Empúries. 

-TERUEL, E. (1998) Retorica, informació i metafora, Bellaterra, Universitat 
Autónoma de Barcelona, Universitat Jaume 1 de Castelló i Universitat de Valencia. 

Avaluació: 

Per curs: seguiment continuat de J'alumnat a les c1asses practiques i als eontrols de eurs. 

Per examen final: per als alumnes que no superin l'avaluació per curs. 

Elvira TERUEL PLANAS 
Cap Unitat Filologia Catalana 

Bellaterra, 25 de juny 1997 
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