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Professorat de l'assignatura 
  

 
Horari tutories:  

Francesc J. Gómez:     dl i dc  11.30-12.30 h  
Alexis Llobet:              dl i dc 11.30-12.30 h 
Joaquim Martí:            dl i dc 11.30-12.30 h 
Raquel Parera:             dl i dc  11.30-12.30 h 

O bé qualsevol altre dia i hora, havent concertat prèviament cita amb el 
professor. 

 
  
  
Objectius 
  
  

Objectiu general 
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics indispensables per a utilitzar la llengua catalana 
amb correcció, tant en els estudis de Traducció i d’Interpretació com en la vida profes-
sional. 

Objectius transversals 
Augmentar la capacitat d’analitzar problemes complexos que requereixen judici crític i de 
plantejar estratègies adequades per a resoldre’ls. 

Adquirir un domini segur i eficaç de la comunicació escrita. 

Desenvolupar la sensibilitat en matèria lingüística i estilística (correcció, claredat, precisió, 
coherència, adequació, etc.). 

Objectius específics 
1. COMPETÈNCIA GRAMATICAL: Analitzar les principals dificultats de la sintaxi catalana des 

del punt de vista normatiu. 

2. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA: 
a) Adquirir l’habilitat de resoldre problemes sintàctics i lèxics d’acord amb les exigèn-

cies de la normativa i de la situació comunicativa. 

b) Ampliar i millorar en precisió i genuïnitat el vocabulari i els recursos expressius. 



3. COMPETÈNCIA TEXTUAL: Desenvolupar les capacitats de comprensió i de producció de 
textos escrits en diferents registres i situacions comunicatives. 

4. INSTRUMENTALS: 
a) Familiaritzar-se amb les eines lingüístiques necessàries per a resoldre problemes gra-

maticals i lèxics. 

b) Adquirir nocions suficients d’ortotipografia i impremta per a la correcció de textos es-
crits en un context editorial. 

CONCRETAMENT, al final del quadrimestre l’alumne haurà de ser capaç de: 

a) corregir amb precisió els errors ortogràfics, morfològics i sintàctics d’un text aliè; 

b) produir textos propis amb un nivell elevat de correcció lingüística, coherència textual i 
adequació a la situació comunicativa. 

Continguts  
  
  

1. Sintaxi:  
1.1. El verb: 
 1.1.1. Perífrasis verbals d’obligació i de probabilitat. 
 1.1.2. Formes no personals del verb (infinitiu, gerundi i participi). 
 1.1.3. Usos sintàctics dels temps verbals. 
 1.1.4. Usos dels verbs ÉSSER i ESTAR. 
 1.1.5. Impersonals. El verb HAVER com a impersonal: HAVER-HI. 
 
1.2. La preposició: 
 1.2.1. Preposicions tòniques. 
 1.2.2. Preposicions àtones. Canvi i caiguda. 
 1.2.3. Preposicions compostes i locucions prepositives. 
 
1.3. Els pronoms personals: 
 1.3.1. Pronoms personals tònics. 

 1.3.2. Pronoms personals àtons: forma, funcions, col·locació i combinacions. 
 

1.4. Introducció al relatiu: 
 1.4.1. Formes i funcions dels relatius en les oracions adjectives. 
 1.4.2. Formes i funcions dels relatius en les oracions substantives. 
 
2. Qüestions de lèxic: 

2.1. Calcs lèxics i locucionals. 
2.2. Correcció i precisió en l’ús del lèxic. 
 

3. Correcció de textos escrits. Normes generals d’impremta. 

Metodologia 
docent 

1. EXPLICACIONS TEÒRIQUES 
    Exposició i discussió de problemes de sintaxi i lèxic des del punt de vista normatiu. 

 
2. TREBALL DIRIGIT 

Elaboració i correcció d’exercicis pràctics (correcció de textos) per a refermar i comple-
tar les explicacions teòriques i per a desenvolupar les competències i habilitats 
previstes. Quan el professor ho considerarà necessari, aquest treball s’efectuarà de 
manera tutoritzada amb la meitat dels alumnes del grup. 
 

3. TREBALL AUTÒNOM TUTORITZAT 
Pràctiques de producció de textos: 
a) Redacció de textos expositius i argumentatius amb tema i objectius predeterminats. 
b) Creació d’un text narratiu en grup. 
c) Lectura de dues obres literàries i redacció dels corresponents informes editorials. 
 



Avaluació 
  
  
  
  
  

PRIMERA CONVOCATÒRIA 
Per a avaluar el grau d’assoliment dels objectius de l’assignatura, al final del curs es farà un 
examen consistent en tres exercicis: la correcció lingüística d’un text, un exercici de substi-
tució pronominal i la redacció d’un text propi a partir d’un ventall de temes o situacions 
predeterminats. Aquest examen comptarà el 80% de la qualificació final. 
  

a) En l’exercici de correcció lingüística s’avaluarà la detecció precisa i exhaustiva 
dels errors del text i la pertinència i adequació de les correccions proposades. 
Aquest exercici representa el 40% de la nota. 

b) En l’exercici de substitució pronominal s’avaluarà la representació correcta del 
complement pel clític que correspongui. Aquest exercici representa el 15 % de la 
nota. 

c) En l’exercici de redacció no solament s’avaluarà la correcció lingüística, sinó 
també la coherència del discurs i la seva adequació a la situació plantejada. Aquest 
exercici representa el 25% de la nota. 

 
El 20% restant de la qualificació s’obtindrà mitjançant el treball autònom tutoritzat: la 
creació d’un text narratiu en grup, que s’haurà de lliurar el 25 de març. 
 
També, voluntàriament i per a matisar la nota final, es proposa la lectura i l’informe 
editorial de dues obres literàries. Les dates de lliurament d’aquests informes són l’1 d’abril, 
per al primer, i el 4 de maig, per al segon. 
 
En aquests dos darrers casos es valoraran especialment: 

a) la correcció lingüística i estilística; 
b) la coherència textual; 
c) la riquesa i precisió del vocabulari i dels recursos expressius; 
d) l’ús d’eines professionals (diccionaris, gramàtiques, manuals d’ortotipografia); 
e) la capacitat d’anàlisi i de comprensió lectora. 

 
En cap cas no s’acceptarà cap de les activitats proposades que es lliurin més enllà de la data 
fixada en aquesta guia. 
 
SEGONA CONVOCATÒRIA 

Els alumnes que no superin l’assignatura un cop acabat el curs poden optar a la segona 
convocatòria, en la qual hauran de fer un examen consistent en tres exercicis: la correcció 
lingüística d’un text, un exercici de substitució pronominal i la redacció d’un text propi a 
partir d’un ventall de temes o situacions predeterminats. Aquest examen comptarà el 100% 
de la qualificació final.  
 

a) En l’exercici de correcció lingüística s’avaluarà la detecció precisa i exhaustiva dels 
errors del text i la pertinència i adequació de les correccions proposades. Aquest 
exercici representa el 60% de la nota. 

 
b) En l’exercici de substitució pronominal s’avaluarà la representació correcta del 

complement pel clític que correspongui. Aquest exercici representa el 15 % de la 
nota. 

 
c) En l’exercici de redacció no solament s’avaluarà la correcció lingüística, sinó també 

la coherència del discurs i la seva adequació a la situació plantejada. També es 
valorarà l’ús adequat de les eines professionals que l’alumne podrà consultar 
(diccionaris). Aquest exercici representa el 25% de la nota. 
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