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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS

La sociolingüística és una disciplina àmplia que comprèn tant l'estudi de la llengua en 
relació amb la societat (de vegades anomenat "lingüística social") com l'estudi de la 
societat en relació amb la llengua (anomenat "sociologia de la llengua"). Fidels a la 
tradició dominant dins la sociolingüística catalana, en aquesta assignatura adoptarem la 
segona perspectiva, amb el triple objectiu següent: a) sobre un rerefons històric, 
familiaritzar les persones matriculades amb la situació actual de la llengua catalana, 
segons es desprèn dels estudis empírics existents; b) iniciar-les en la metodologia que 
segueixen aquests estudis empírics; i c) introduir-les en l'estudi de la política lingüística 
que s'aplica en els diferents territoris de l'àmbit lingüístic. No hi ha requisits previs per a 
matricular-se d'aquesta assignatura, tot i que estaria bé dominar alguns conceptes 
sociolingüístics bàsics.

ESBÓS DEL TEMARI

0 Consideracions preliminars

0.1 Presentació de l'assignatura 
0.2 Sociolingüística general i sociolingüística catalana

1 El passat

1.1 Història sociolingüística del català 
1.2 Història de la sociolingüística catalana

2 El present (I): l'estat actual de la llengua

2.0 Consideracions metodològiques prèvies 
2.1 Catalunya 
2.2 Comunitat Valenciana 
2.3 Illes Balears 
2.4 Els altres territoris

3 El present (II): la política lingüística

3.0 Els marcs estatals: Andorra, Espanya, França i Itàlia 
3.1 Catalunya 
3.2 Comunitat Valenciana 
3.3 Illes Balears 
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3.4 Els altres territoris

4 El futur

TUTORIES INTEGRADES 

Les tutories integrades consistiran a atendre les persones matriculades a través del 
correu electrònic en la realització de les activitats d'avaluació continuada i en la 
realització d'exercicis complementaris per al bon seguiment de l'assignatura. 
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FORMA D'AVALUACIÓ 

Les persones matriculades podran optar entre un sistema d'avaluació continuada i un 
examen final. El sistema d'avaluació continuada tindrà dues modalitats: tres ressenyes 
periòdiques sobre lectures proposades pel professor i tres informes periòdics sobre un 
projecte de treball de recerca empíric.
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