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Objectius
En acabar el eurs. ('alumne ha de ser capa~ d'elaborar textos orals I escrits en bases te:\1uaJs dlferents i
a panir de fo nts propies o alienes ( en catala i en castella). utllilzant en cada cas les locniques aproplades
I aplicant adequadament els factors de cohesió ¡ coherencia

Temari:
I Tcoria

1 Adequació estilística del d Lscurs als lIutJans de comumcaCIQ
- Comunicació i models de llcnguatge
- Models de llengua als mitJans de comunieació orals LcscritS
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2. AruUisis del discurso
- Aspectcs de cohesió gramatical i semantica.
- Aspectes de coherencia
3. Construcció del discurs
- Estructura narrativa, descriptiva I e.xpositn:a
- Estructures argumentativa ¡instructiva
- Estructura conversacional ¡retórica.

Practiques.
l. T<':cniqucs d'adequació.
- Correcció de textos i escrits deis mitjans
- Adaptació d' un te.x{ a UD milja oral i a un milj3 cscrit.
2. TCcniques de transfonnació del discurso
- Traducció i adaptaci6 d'un lexl a un mitj3 oral i escril
- Reducció d'un te.xt i adaptació a un mitja oral i escrit
- Amptiació d 'un leX! i adaptadó d'un text i adaptadó a un nurja oral i escr11
3. Técniques d'elaboració del discurso
- Exercicis amb textos narrntius, descriptius i e.xplSitius
- Exercicis amb textos argumentatlus i insttuctlUS
- Exercicis amb textos conversacionals i relories.
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Metode d'avaluació:
L'ava!uació de l' alumne es basar.\ en dos te.uos (inicial i final) , en quatre practiques u en un examen
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