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Objectius: 
 
1. Consolidar els coneixements de la llengua catalana, atenent la diversitat 
lingüística  i l’ús en els mitjans de comunicació de massa. 
 
2. 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 dels mitjans de comunicació escrits, parant 
especial atenció en la cohesió del text i la seva precisió i riquesa lèxica i 
sintàctica. 
 
3. Reflexionar sobre l’ús de la llengua als MCM, a partir dels models teòrics que 
aporta la lingüística i tenint en compte els llibres d’estil d’aquests mitjans. 
 
 
Temari: 
 

1. Llengua i variació  
Funcions d’una llengua estàndard. Processos d'estandardització. 

Components i etapes. Models d'estandardització. La codificació. Variació i 
varietats lingüístiques. L’estandardització de la llengua catalana. Debats sobre 
el català estàndard. 

 
2. Ús normatiu contemporani oral i escrit  
Qüestions d'ortografia: sigles, apostrofació i guionet. 
Qüestions de morfosintaxi. Ordre dels elements. Signes de puntuació. 

Substantiu i adjectiu: qüestions de gènere i nombre. Remarques de morfologia 
verbal. Observacions sobre determinades preposicions. Pronoms relatius i 
pronoms febles. Conjuncions i adverbis. 

Qüestions de lèxic. Interferències de varietats formals/no formals i de 
llengües diferents. Lèxic dels mitjans de comunicació. 
 
Pràctiques 
 



1. Exercicis de correcció individual basats en les redaccions de cada alumne, 
que ja ha de dominar els aspectes bàsics 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’espontaneïtat. 
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Metodologia docent: 
 
S’aborden les qüestions de teoria per mitjà de lectures, exposicions i 
comentaris, i es fan correspondre amb exercicis pràctics. Els alumnes treballen 
en aules informàtiques i el professor atén de manera personalitzada el seu 
procés d’aprenentatge de manera personalitzada. 
 
 
Sistema d’Avaluació: 
 
Avaluació per carpetes o examen final, segons el contracte didàctic que es 
presenta al començament de curs. 
 
 
Altres Qüestions: 
 
L’exigència lingüística recolza sobre el criteri següent: fer set o més errors en 
un text de dues-centes paraules equival a suspendre l’exercici. L’estudiant 
haurà de superar pel seu compte el desconeixement de qüestions ortogràfiques 
o gramaticals bàsiques. 
 
 
Observacions: 
 
Aules de teoria i aules d'informàtica per a les pràctiques 
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