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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
Aprofundir aspectes de la formació lingüística del mestre en relació amb la variació dialectal i la cançó i 
la rondalla tradicionals. 
Fomentar l'interès, el respecte i el tractament adequat a l'escola del patrimoni lingüístic. 
Conèixer la llengua de la cançó tradicional i popular (mitjançant lectures i audicions comentades a l'aula). 
Posar en pràctica l'elaboració d'un treball d'anàlisi d'un cas tenint en compte tots els aspectes, des del rigor 
acadèmic fins a la presentació, amb una especial atenció en l'organització interna i la redacció. 
Utilitzar les aplicacions i els recursos informàtics adequats als objectius de l'observació dels textos, orals i 
escrits, com també els més convenients per a l'elaboració del treball escrit. 
 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. La variació dialectal. Els dialectes i la llengua estàndard en el cas del català. 
2. La geografia lingüística. Recerques antigues i actuals. Dialectes i parlars del català d'avui. 
3. La literatura popular com a patrimoni lingüístic. Recerques i reculls antics i actuals. 
4. La llengua de la literatura popular (cançó i rondalla). 
5. Altres gèneres de la literatura popular. 
6. Reculls i edicions de literatura popular de diverses parts del domini lingüístic. 
 
 
3. Avaluació 
L'avaluació es farà a partir d'un treball tutoritzat (50%) i d'una prova escrita final (50%), tots dos 
obligatoris. L'assistència regular a l'aula i a les tutories és un requisit imprescindible per poder accedir a 
l'avaluació. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
ALCOVER, Antoni M.; MOLL, Francesc de Borja (1926-1968). Diccionari català-valencià-balear. Palma 
de Mallorca, Moll, 10 vols. 
COROMINES, Joan (1980-1991). Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 
Barcelona, Curial / “laCaixa”, 10 vols. 
VENY, Joan. Els parlars catalans: síntesi de dialectologia catalana. Mallorca, Raixa [diverses edicions]. 
VENY, Joan (2007) Petit atles lingüístic del domini català. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1 
volum publicat. 
 
 
 
Bibliografia recomanada 
 
A l'inici del curs es donarà una bibliografia general sobre cançoner i rondallística, a partir de la qual es 
farà el projecte del treball tutoritzat del curs. 


