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Ob.jectius de I'assignatura: 

E~ "C3oar el curs, I'alumne ha de ser capar; d'elaborar textos orals i escrits en bases textuals 
dife-:ems i a partir de fonts própies o alienes ( en catala i en castella) , utilitzant en cada cas les 
tec-:~ues apropiades i aplicant adequadament els factors de cohesió ¡coherencia. 

T~ri: 

• ~ecuació estilística del discurs als mitjans de comunicació 

- '::..;)::1unicació i models de lIenguatge 
- v...~e!s de lIengua als mitjans de comunicació orals i escrits 

~ ';';-;aiisi del discurso 

- ..:.....~es de cohesió gramatical i semantica 
- ~es de coherencia 

:. '::":)I"'.strucció del discurs 

- S-:;"¡Jdura narrativa, descriptiva i expositiva 
- s.....--.uctures argumentativa i instructiva 
- S--;;.¡ctura conversacional ¡retórica 
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pract1ques. 

1. Técniques d'adequació 
- Correcció de textos orals i escms deis mitjans 
- Adaptació d'un text a un mitja oral i a un mitja escnt 

2. Técniques de transforrnació del discurs 
- Traducció i adaptació d'un text a un mitja oral i a un mitja escnt 
- Reducció d'un text i adaptació a un mitja oral i a un mitja escrit 
• Ampliació d'un text i adaptació a un mitja oral i a un mitja escnt 

3. Técniques d'elaboració del discurs 
- Exercicis amb textos narratius, descriptius i expositius 
- Exercicis amb textos argumentatius i instructius 
- Exercicis amb textos conversacionals i retories 



• 
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Sistemes d'avaluaci6: 

L'avaluació de I'alumne es basara en dos tests (inicial i final) , en quatre 'practiques i en un 

examen final. 
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