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Objectius de l’assignatura: 
 
Consolidar els coneixements de la llengua catalana oral, aplicats als MCM. 
Conèixer les característiques i els condicionaments propis dels textos orals, en particular,  els 
dels mitjans de comunicació orals. 
Analitzar com es planteja l’estandardització oral de la llengua catalana, dins del procés de 
normalització i consolidació lingüística. 
Reflexionar sobre l’ús de la llengua als mitjans de comunicació orals. 
 
 
Temari: 
 
Teoria 
 
Reflexió teòrica a l’entorn dels punts següents: 
 
1. La llengua catalana oral. Situació comunicativa, estàndard oral i diversitat lingüística. 
2. Els MCO com a reflex de la diversitat lingüística. 
3. Acte comunicatiu i funcions de llenguatge en els MCO. 
4. Els discurs oral als MCO: anàlisi dels diferents usos. Construcció i estratègies segons els 
condicionaments propis de diferents textos orals. Anàlisi del discurs 
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Metodologia docent: 
Teoria: 
 
Exposicions i debats 
 
Pràctiques: 
 
1. Nocions bàsiques de fonètica aplicada.  



Exercicis de correcció individual a partir de la fonètica de cada alumne, segons el nivell 
detectat      prèviament (nivell de pronúncia genuïna). 
Criteris d’elocució genuïna i formal. 

 
2. Operacions lingüístiques sobre el discurs oral. 
 
2.1. Adequació dels elements lingüístics als textos orals. 
 
2.2. Elaboració i locució de textos orals, atenent  la diversitat generada pel canal. 
 
2.3. Exercicis d’adequació sobre textos de registre oral no espontani (nivell de pronúncia formal 
i aplicació dels criteris d’elocució). 
Exercicis de correcció i adequació sobre textos de registre  oral espontani  (diversos nivells de 
pronuncia segons el grau de formalitat). 
 
 
 Sistema d’avaluació: 
 
Per curs: Seguiment continuat de l’alumnat a les classes pràctiques i als controls de curs. 
 
Examen final: Per als qui  no superin l’avaluació per curs. 
 
 
 
Altres Qüestions: 
 
Observacions 
(Lloc per informació sobre aulari necessari, instrumental, infraestructura,..) 
 
 
Locutoris per a pràctiques 
 
 
 
Dra. Margarida Bassols  
Coordinadora Unitat Fil. Catalana 
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