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OBJECTIUS

L'assignatura  ofereix una  formació bàsica  en  la  descripció i  evolució  de  la  llengua 
catalana.  En  la  primera  part  (temes  0-3)  es  farà  una  descripció  de  les  principals 
característiques fonològiques, morfològiques i sintàctiques del català, que es reforçaran 
amb pràctiques d'anàlisi.  La segona part  (temes 4-6) adoptarà la història social de la 
llengua per a les sessions de teoria i l'evolució lingüística per a les pràctiques; aquestes 
últimes es basaran en el comentari lingüístic de textos i posaran un èmfasi especial en la 
relació  entre  els  processos  fonològics  (sincronia)  i  les  lleis  fonètiques  (diacronia). 
L'assignatura pararà una atenció especial a la comparació entre el català i altres llengües, i 
també tractarà la variació geogràfica i social.
Per a aquesta assignatura no s'exigeix cap prerequisit fora dels coneixements lingüístics 
generals de nivell preuniversitari.
A la fi del curs els estudiants hauran de:

• ser capaços de donar una visió introductòria i global sobre el català. 
• saber  donar  compte de  les  principals  característiques  de  la  fonologia,  la 

morfologia  i  el  lèxic,  i  la  sintaxi,  tant  des  del  punt  de  vista  sincrònic  com 
diacrònic. 

• conèixer els principals esdeveniments de la història del català.

CONTINGUT

 Introducció
Conceptes bàsics: descripció i prescripció, llengua i dialectes. Recursos sobre el català: 
gramàtiques, diccionaris i enciclopèdies; reculls bibliogràfics, bases de dades i internet; 
institucions.

 Sintaxi
Oració i  predicació. Classes de predicats. Categories, funcions sintàctiques i  funcions 
semàntiques. Modalitat. Oració composta.

 Morfologia
Lexicó i  estructura del mot: flexió, derivació i  composició.  Flexió nominal:  gènere i 
nombre. Flexió verbal: morfs de conjugació, temps i persona. Pronoms febles: funcions i 
combinacions.
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3. Fonologia
El sistema fonològic actual del català. Processos fonològics: reducció vocàlica, processos 
relacionats amb la sonoritat, simplificació de grups consonàntics.

4. El català a l'Edat Mitjana
El llatí vulgar. El català, llengua romànica. Evolució fonològica del català: elisió de -/n/ i 
-/r/, africació final. Expansió territorial i funcional. L’aparició del català a l’escriptura i la 
Cancelleria Reial. La denominació de la llengua.

5. El català a l'Edat Moderna i l'Edat Contemporània
Secundarització i repressió (segles XVI-XVIII). Redreçament i conflicte: la Renaixença i 
l'Estat liberal (segle XIX). Democràcia i dictadures, fluxos migratoris (segle XX).

6. Situació actual del català
Estatus jurídic. Coneixement i ús: indicadors personals i socials. Els nous immigrants. 
Canvis lingüístics en curs. Perspectives.

AVALUACIÓ
Hi haurà dos exàmens parcials i un de final. Es considerarà superada l’assignatura si la 
mitjana dels dos parcials fos igual o superior a 5 i la nota de cada parcial fos igual o 
superior a 4. Si la nota d’un dels parcials fos igual o superior a 6, no caldrà examinar-se’n 
al final.
En tot cas, per aprovar l'assignatura s'hauran d'haver entregat com a mínim el 75% dels 
exercicis proposats.
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