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Consolidar els coneixements de la lIengua catalana oral, aplicats als MCM. 
Coneixer les característiques i els condicionaments propis deis textos orals, en particular, els 
deis mitjans de comunicació orals. 
Analitzar com es planteja I'estandardització oral de la lIengua catalana, dins del procés de 
normalització i consolidació lingüística. 

Reflexionar sobre I'ús de la lIengua als mitjans de comunicació orals. 

Temari: 

Reflexió teórica a I'entorn deis punts següents : 

1. La lIengua catalana oral. Situació comunicativa, estandard oral i diversitat lingüística. 
2. Els MCO com a reflex de la diversitat lingüística. 
3. Acte comunicatiu i funcions de lIenguatge en els MCO. 
4. Els discurs oral als MCO: analisi deis diferents usos. Construcció i estrategies segons els 
condicionaments propis de diferents textos orals. Analisi del discurso 
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Fonética 1, Barcelona 

- lEC Secció Filologia (1992) 11 Morfologia, Barcelona 

- MOLLA, T (ed.) (1997). Política i planificació lingüístiques. Ed. Bromera, Alzira 
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Complementaria: 

-BIBILONI, G. (1997) Llengua estándard i variació lingüística, Valencia, de. 3i4. 

- BRUGUERA, J. (1990). Diccionari ortográfic i de pronúncia, Enciclopedia Catalana S.A. 
Barcelona. 

- CASTELLANOS, J. A. (1990). L'ortoepia segons Fabra, Els marges, 42. 
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31, Dep de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. 

- ......................... (1994) Un model de pronunciació per a lIengua catalana, a COM, núm. 29 p 
18-24, Dep de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. 

- COROMINES, J. (1971). Lleures i converses d'un firteg" Barcelona, Culb Editor. 

- DOL<;, M. (1996): ''De la piramide invertida al políticament correcte". Dins Comunicación y 
estudios universitarios, monogáfico: los origenes de la cultura de masas, Revista de Ciencies 
de la Información, núm. 6 CEU San Pablo, Valencia, 1996. 

- FABRA, P. (1956). Gramática catalana, Barcelona, Teide. 

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

-.................... Secció Filológica (1991) La lIengua i els mitjans de comunicació de massa, 
Barcelona. 

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

- MIRA, J.F. (1990): Cultures, lIengües i nacions, ed. La Masrana 

- MOLL , F de B (1975) Gramática catalana. Referida especialment a les lIIes Balears, Palma 
de Mallorca, Laia. 
- MOLLA, T (1990). La lIengua als mitjans de comunica ció, Alzira, Bromera. 

-PALOMA, D i RICO, A. (1998) Diccionari de dubtes del cata/á, Barcelona, de. 62. 

- PALOMA, D i RICO, A (2000). Diccionari de pronunciació en cata/á. Barcelona, ed 62. 

- PAYRATÓ, LI. (1988) Cata/á col.loquial. Aspectes de /'ús corrent de la lIengua catalana. 
Valencia, biblioteca Lingüística Catalana, Universitat de Valencia. 

- SALVADOR, V. (ed) (1990). Textos 1,/1, Universitat de Valencia. 

- SANCHIS GUARNER, M. (1950). Gramática Valencia, Valeencia, Ed. Torre. 

- Televisió de Catlunya(1995) El catala a TV3. L1ibre d'estil. Barcelona, Edicions 62, TV3. 

-TERUEL, E. (1998) Retórica Informa ció i Metáfora, Bellaterra, de. Universitat Autónoma de 
Barcelona, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat de Valencia 
- VAN DIJK, Teun. (2000): Ideología, Barcelona, Gedisa 

Practiques: 

1. Nocions basiques de fonetica aplicada. 
Exercicis de correcció individual a partir de la fonetica de cada alumne, segons el nivell 
detectat previament (nivell de pronúncia genurna). 
Criteris d'elocució gen urna i formal. 
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• 2. Operacions lingüístiques sobre el discurs oral. 

2.1. Adequació deis elements lingüístics als textos orals . 

2.2. Elaboració i locució de textos orals, atenent la diversitat generada pel canal. 

2.3. Exercicis d'adequació sobre textos de registre oral no espontani (nivell de pronúncia formal 
i aplicació deis criteris d'elocució). 
Exercicis de correcció i adequació sobre textos de registre oral espontani (diversos nivells de 
pronuncia segons el grau de formalitat) . 

Sistema d'avaluació: 

Per curs: Seguiment continuat de I'alumnat a les classes practiques i als controls de curso 

Examen final: Per als qui no superin I'avaluació per curso 

/ 

fA. .Josepa Gallofré 
Cap Unitat Fil. Catalana 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 9 de juliol de 2003 
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