
 
Curs 2008-09    Codi :21976     Assignatura : Llengua castellana  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre d'Ed. Primària: troncal , 1er curs, 4 crèdits (3,5 ECTS)) 
Mestre d'Ed. Infantil: troncal, 1r curs, 4 crèdits (3,5 ECTS) 
Mestre d'Ed. Musical:  troncal, 1r curs, 4 crèdits 
Mestre d'Ed. Física:  troncal, 1r curs, 4 crèdits 
Mestre d'Ed. Especial:  troncal, 2n curs, 4 crèdits 
Mestre de Llengua Estrangera, 2, curs, 4 crèdits 
 
Departament: Filologia Espanyola 
Professors: Amparo Tusón, Marta Prat, Cecili Garriga 
 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
- Situar les varietats de la llengua castellana en relació als factors interns i externs que les determinen. 
- Aprofundir en el coneixement de l’origen i de l’estructura del lèxic del castellà, i reconèixer les 
condicions  pragmàtiques de l’ús del lèxic. 
- Conèixer la situació de l’ensenyament del castellà en el context educatiu català.     
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 Els continguts s’estructuren de la següent manera: Per aprovar l’assignatura caldrà realitzar i superar les 
tasques següents: 
1.- Un treball  que tracti sobre un aspecte central del curs (una lectura, comparació de diccionaris, etc. 
(30% de la qualificació). 
3.- Activitats periòdiques realitzades a l’aula (35% de la qualificació). 
2.- Un examen on s’avaluaran els continguts de l’assignatura (35% de la qualificació). 
1.- Parlar i escriure: factors socioculturals i cognitius. 
2.- Variació i varietat en la llengua castellana 
      2.1.- Estructura fonètica i canvi lingüístic. 
      2.2.- L’estàndard i la normativa. 
      2.3.- El castellà de Catalunya. 
3.- El lèxic i l’ús lingüístic. 
      3.1.- Lèxic i cultura. 
      3.2.- Les unitats lèxiques. 
      3.3.- Els diccionaris.     
 
3. Avaluació 
Per aprovar l’assignatura caldrà realitzar i superar les tasques següents: 
1.- Un treball  que tracti sobre un aspecte central del curs (una lectura, comparació de diccionaris, etc. 
(30% de la qualificació). 
3.- Activitats periòdiques realitzades a l’aula (35% de la qualificació). 
2.- Un examen on s’avaluaran els continguts de l’assignatura (35% de la qualificació). 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L’estudiant disposarà d’un dossier de l’assignatura que conté els textos fonamentals de lectura obligatòria 
i de treball a l’aula. 
A més, l’assignatura pot utilitzar com a recurs el Campus Virtual, on els estudiants trobaran altres 
materials, així com totes les informacions del dia a dia de l’assignatura. 
 
 
Bibliografia recomanada 
 
 Les referències que es proporcionen tenen caràcter general. Al llarg del curs es complementarà amb 
d’altres bibliografies específiques per temes, i en funció de les necessitats de cada estudiant o dels grups 
de treball. 
 
Alcina, J.; Blecua, J. M. (1973), Gramática del español, Barcelona, Ariel. 
Cassany, D. (1995), La cocina de la escritura, Barcelona, Anagrama. 



Gómez Torrego, L. (1995), Manual del español correcto, Madrid, Arco-Libros 
Montolío, E. et al. (2000), Manual práctico de escritura académica, Barcelona , Ariel. 
RAE (1999), Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa. 
Reyes, G. (1998), Cómo escribir bien en español. Manual de redacción, Madrid, Arco-Libros. 
 
 
Diccionaris: 
 
Maldonado, C. (dir.) (2004), Clave. Diccionario de la lengua española, Madrid, SM 
RAE (2001), Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe. 
RAE (2005), Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana. 
RAE (2005), Diccionario del estudiante, Madrid,  Santillana. 
RAE (2006), Diccionario Esencial de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe. 
Seco, M. at al. (1999), Diccionario del español actual, Madrid, Aguilar. 
 
 
Referències electròniques: 
 
-www.rae.es 
-http://cvc.cervantes.es 
-http://lenguayliteratura.org 
-www.efe.es/esurgente/lenguaes  


