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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS 
Estudi descriptiu de l'estructura morfològica i lèxica català: anàlisi de la flexió, de la formació de 
mots i de la cliticització. 

Les classes teòriques consistiran en la presentació i explicació del programa. A les classes 
pràctiques es resoldran i es comentaran problemes d'anàlisi morfològica i lèxica i es tractaran 
altres temes de tipus pràctic o aplicat. 
 

ESBÓS DEL TEMARI 
I. Introducció. El lexicó. Concepte de mot i d'element lèxic: compostos i locucions. Classes de 
mots. Classes lèxiques majors (N, A, V, P) i menors. Classes obertes i classes tancades. Altres 
classes de paraules. Propietats fonològiques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques dels 
elements lèxics. Aspectes relacionats amb el lexicó: paradigma inflectiu i família derivacional. 
Identificació de clases de paraula. Segmentació en morfs. Processos fonològics i al·lomorfia. 

II. El nom. El substantiu. El gènere dels substantius. Els morfemes de gènere i nombre. 
Defectivitat en el substantiu. L'adjectiu qualificatiu. Flexió. Invariabilitat i defectivitat. Els 
determinants. L'article. L'article personal i l'article salat. L'article neutre. Les categories definit, 
indefinit, únic i genèric. Refèrencia i dixi. Demostratius, possessius, numerals i indefinits. El 
pronom. Determinants usats pronominalment.  

III. El verb. La flexió verbal. Les conjugacions. Temps simples i temps compostos. Marques de 
conjugació. Morfemes de temps (i mode) i de persona: identificació. Defectivitat.  
Tipus de verbs. Estructura argumental i graella temàtica. Recció verbal. Verbs transitius, 
intransitius i inacusatius. Verbs copulatius, impersonals. Verbs amb clític inherent, verbs 
pronominals. Verbs modals i perífrasis verbals. Verbs auxiliars. 

IV. Formació de mots. Derivació. Sufixació. Sufixos tònics i preaccentuats. Derivació zero. 
Derivació i gènere. Prefixació: prefixos àtons i tònics. Radicals polimorfèmics. Al·lomorfia. 
Composició: estructura del tipus rentaplats. Compostos amb radicals de tipus culte. Altres tipus 
de compostos.  

V. Cliticització. Proclítics i enclítics. Clítics no pronominals. Clítics pronominals; clítics 
inherents. La font i la funció dels clítics pronominals. Seqüències de clítics pronominals: ordre, 
incompatibilitats i canvis. 
 

TUTORIES INTEGRADES  
Discussió en grups petits (de cinc a deu alumnes) de problemes de comprensió de la part 
teòrica i reforç de les pràctiques realitzades.  
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FORMA D'AVALUACIÓ  
La qualificació del curs es basarà en dues pràctiques puntuades (que sumaran un màxim d'un 
punt) i un examen final, també de caràcter pràctic, que puntuarà sobre 10. La nota final serà la 
suma de les tres proves. 
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