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Consolidar els coneixements de la lIengua catalana, atenent la diversitat lingüística i I'ús als 
MCM. 

Capacitar I'alumne per redactar diferents tipus de textos periodístics i publicitaris en lIengua 
catalana, d'acord amb els criteris de correcció i d'adequació a I'univers comunicatiu deis mitjans 
de comunicació escrits (MEC) i parant especial aten ció en la cohesió del text i la seva precisió i 
riquesa lexica i sintactica . 
Reflexionar sobre I'ús de la lIengua als MCM, a partir deis models teórics que aporta la 
lingüística i, tenint en compte els lIibres d'estil d'aquests mitjans. 

Temari: 

I Teoria 
Reflexió teórica sobre els punts següents: 

1. Variació lingüística i tradició escrita. Procés de normativització, de normalització i 
d'estandardització. La varietat estandard i la diversitat lingüística als textos escrits . 

2. Els MCE com a reflex de la diversitat lingüística. La varietat estandard als MCE. Les 
diverses opcions lingüístiques contemplades pels lIibres d'estil deis MCE. 

3. El discurs escrit. Característiques lingüístiques del discurs escrit. Analisi deis diferents usos. 
Construcció i estrategies segons els condicionaments propis deis diferents textos escrits . 
Analisi crítica deis discursos deis MCE. 
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Practiques: 

1. Exercicis de correcció individual basats en les redaccions de cada alumne, que ja ha de 
dominar els aspectes basics de la normativa catalana. 

2. Exercicis de traducció i correcció sobre textos de registre escrit no espontani, formal o literari. 

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

Sistema d'Avaluació: 

Per curs: seguiment continuat de I'alumnat a les classes practiques i als control s de curso 

Per examen final: per als alumnes que no superin I'avaluació per curso 

A Josepa Gallofré 
Cap Unitat Filologia Catalana 

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

0000046 




