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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS 
 
El curs ofereix una formació bàsica en la descripció i evolució de la llengua catalana. En 
la primera part (primer semestre) es farà una descripció de les principals característiques 
sintàctiques i morfofonològiques del català. La segona part (segon semestre) es dedicarà 
a la història social de la llengua i a la seva l’evolució. 
 
ESBÓS DEL TEMARI 
 
1. Introducció. Conceptes bàsics. Descripció i prescripció. 
 
2. Sintaxi.  
  2.1. Oració i predicació. Classes de pedicats 
  2.2. Categories gramaticals. Funcions sintàctiques i funcions semàntiques 
  2.3. Modalitat oracional. La subordinació 
 
3. Morfologia 
  3.1. Estructura del mot. Flexió, derivació i composició. 
  3.2. Els pronoms febles. Funcions i combinacions. 
 
4. Fonologia 
  4.1. El sistema fonològic actual del català 
  4.2. Processos fonològics 
 
5. El català a l’Edat Mitjana 
  5.1. El llatí vulgar. 
  5.2. El català, llengua romànica. 
  5.3. Evolució fonològica del català: elisió de -/n/ i -/r/, africació final. 
  5.4. Expansió territorial i funcional. 
  5.5. L’aparició del català a l’escriptura i la Cancelleria Reial. 
  5.6. La denominació de la llengua. 
 
6. El català a l’Edat Moderna i l’Edat Contemporània 
  6.1. Secundarització i repressió (segles XVI-XVIII). 
  6.2. Redreçament i conflicte: la Renaixença i l’Estat liberal (segle XIX). 
  6.3. Democràcia i dictadures, fluxos migratoris (segle XX). 
 



7. Situació actual del català 
  7.1. Estatus jurídic. 
  7.2. Coneixement i ús: indicadors personals i socials. 
  7.3. Els nous immigrants. 
  7.4. Canvis lingüístics en curs. Perspectives. 
 
TUTORIES INTEGRADES 
 
Reforç del temari en grups reduïts amb un màxim de 6 estudiants, conformats segons les 
seves necessitats, i amb una atenció especial al català normatiu. Aquestes tutories 
integrades comportaran reunions d'orientació i discussió, eventualment amb exercicis 
específics, i tindran lloc preferentment a les sales a l'efecte de la Biblioteca 
d'Humanitats. 
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FORMA D'AVALUACIÓ 
 
Hi haurà dos exàmens parcials i un de final. Es considerarà superada l’assignatura si la 
mitjana dels dos parcials fos igual o superior a 5 i la nota de cada parcial fos igual o 
superior a 4. Per aprovar l’assignatura s’hauran d’haver lliurat com a mínim el 75% dels 
exercicis, en els terminis que s’indiquin. 


