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Objectius de l’assignatura:
En acabar el curs, l’alumne ha de ser capaç d’elaborar textos orals i escrits en
bases textuals diferents i a partir de fonts pròpies o alienes (en català i en
castellà), utilitzant en cada cas les tècniques apropiades i aplicant
adequadament els factors de cohesió i coherència.

Temari:
I Teoria
1. Adequació estilística del discurs als mitjans de comunicació
- Comunicació i models de llenguatge
- Models de llengua als mitjans de comunicació orals i escrits
2. Anàlisi del discurs
- Aspectes de cohesió gramatical i semàntica
- Aspectes de coherència
3. Construcció del discurs
- Estructures narrativa, descriptiva i expositiva
- Estructures argumentativa i instructiva
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II Pràctiques:
1. Tècniques d’adequació
- Correcció de textos orals i escrits dels mitjans
- Adaptació d’un text a un mitjà oral i a un mitjà escrit
2. Tècniques de transformació del discurs
- Traducció i adaptació d’un text a un mitjà oral i a un mitjà escrit
- Reducció d’un text i adaptació a un mitjà oral i a un mitjà escrit
- Ampliació d’un text i adaptació a un mitjà oral i a un mitjà escrit
3. Tècniques d’elaboració del discurs
- Exercicis amb textos narratius, descriptius i explicatius
- Exercicis amb textos argumentatius

Metodologia Docent
Teoria:
La teoria corresponent a cada tema s'oferirà de manera esquemàtica i sempre
aplicada a la pràctica professional dels periodistes.
Pràctiques:
Les pràctiques afavoriran el treball en grup, amb una discussió oberta de les
qüestions problemàtiques, i l'evolució individual a través de l'exercitació dels
punts que cada alumne hagi de treballar.

Sistema d’avaluació:
L’avaluació de l’alumne es basarà en dos tests (inicial i final), en quatre
pràctiques i en un examen final.
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