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PREREQUISITS  

Aquesta assignatura requereix un domini de l’expressió oral i escrita equiparable al que 
s’obté en haver finalitzat el Batxillerat.  

Es recomana que els alumnes tinguin un nivell d’anglès que els permeti llegir bibliografia 
en aquesta llengua.  

CONTEXTUALITZACIÓ I OBJECTIUS FORMATIUS DE L’ASSIGNATURA  

És un curs obligatori dins el Grau de Filologia Espanyola en el qual es desenvolupen les 
competències en l’expressió oral i escrita en espanyol que permeten als estudiants un ús 
professional de la llengua. L’objectiu d’aquesta assignatura és millorar i consolidar la 
capacitat d’emprar la llengua tant en la seva manifestació oral com escrita. Al final, 
l’estudiant haur{ de dominar els recursos lingüístics tractats al llarg de curs i haur{ de ser 
capaç d’elaborar i produir textos acadèmics —escrits i orals— gramaticals, correctes, 
coherents i adequats a la funció comunicativa a la qual estiguin destinats. Tanmateix, 
l’estudiant haur{ de ser capaç d’analitzar textos i d’identificar-ne les característiques 
tipològiques bàsiques.  

CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA  

1. Introducción: relaciones y diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. 
Discurso oral planificado frente a discurso oral no planificado. 

 
2. Variedades del discurso oral y del discurso escrito: adecuación y grados de 

formalidad.  
 

3. Cuestiones prácticas de corrección normativa en la lengua oral y en la lengua 
escrita. Principales problemas en la articulación y la prosodia de una intervención 
oral formal. 

 
4. Organización del texto. Coherencia y cohesión del discurso oral formal y del 

discurso escrito académico. Planificación del discurso oral y estrategias para su 
ejecución. Planificación, redacción y revisión del discurso escrito.  

 



5. Tipología textual. Conferencias y debates. Textos expositivos, argumentativos y 
descriptivos.  

 
6. Estrategias para realizar discursos orales y para presentar discursos escritos. La 

intervención oral formal en público: aspectos fónicos, adecuación pragmática, 
comunicación no verbal y empleo de material de apoyo. La edición de textos 
escritos: ortotipografía y  adecuación al soporte. 

 
 
 
AVALUACIÓ 
 
Per aprovar l'assignatura es preveu la realització obligatòria de les següents activitats 
avaluables:  

1) Avaluació mitjançant una prova presencial del grau de domini de la normativa  
estudiada. (20%)  

2) Enregistrament i anàlisi de discursos orals dels estudiants. (20%)  
3) Producció de textos escrits expositius i argumentatius. (30%)  
4) Intervenció oral amb ajut de material de suport. (30%)  

 
De tota manera, en darrera instància el professorat decidirà quines són les proves més 
adequades en funció del grup d'estudiants. 
 
Criteris d’avaluació:  
En la correcció de les activitats i proves d’avaluació es tindr{ en compte que s’hagi 
obtingut un grau d’assoliment suficient de les competències segons els resultats 
d’aprenentatge esperats, que s’estableixen en el punt 5 de la Guia docent. Per superar 
l’assignatura es considerar{ imprescindible el domini de la normativa; per tant, a l’hora 
d’avaluar cadascuna de les activitats esmentades, es penalitzaran els errors ortogràfics, 
l’ús incorrecte dels signes de puntuació, els errors lèxics i els errors morfosint{ctics 
segons les indicacions assenyalades en la programació específica de l’assignatura en el 
Campus Virtual.  

Requisits per aprovar l’assignatura: 
Per aprovar l’assignatura és imprescindible obtenir una mitjana de 5 o més. Per calcular 
aquesta mitjana és imprescindible no tenir cap prova amb una nota inferior a  
4. En cas que l’estudiant suspengui un m{xim de dues activitats, podr{ tornar-les a fer i 
presentar-les durant el període establert per a la recuperació.  

Definició de “no presentat”: 
Es considerar{ “no presentat” l’alumne que no hagi entregat cap activitat i que no s’hagi 
presentat a cap prova presencial. Atès que l’avaluació de l’assignatura és continuada, 
quan s’entrega la primera activitat avaluable, es considera que els alumnes han iniciat el 
procés d’avaluació, per tant, qualsevol altra activitat no realitzada (no presentada) tindr{ 
la qualificació de 0.  

La descripció detallada del contingut de les activitats avaluables i les dates de lliurament 
s’han de consultar a la web de l’assignatura al Campus Virtual: http://cv2008.uab.cat/.  
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