APLICATIU

1. Dades de l’assignatura
Nom de l’assignatura

Fonaments lingüístics de la normativa

Codi

100677

Crèdits ECTS

6

Curs i període en el que
s’imparteix

Segon curs, segon semestre

Horari

Dilluns i dimecres de 15 a 16.30
Facultat de Filosofia i Lletres

Lloc on s’imparteix
Llengües

català

Professor/a de contacte
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail

Mila Segarra
Filologia Catalana
Universitat Autònoma de Barcelona
B11-274
935811557
Milagros.Segarra@uab.cat

Horari d’atenció

2. Equip docent
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail

Mila Segarra
Filologia Catalana
Universitat Autònoma de Barcelona
B11-274
935811557
Milagros.Segarra@uab.cat

Horari de tutories
(Afegiu tants camps com sigui necessari)
(*) camps optatius

15/05/2009

2

3.- Prerequisits
(prerequisits oficials i/o coneixements necessaris per a seguir correctament l’assignatura)
A les assignatures de primer es podria incloure informació sobre els coneixements mínims necessaris
per a cursar l'assignatura, com a consells sobre quins temes repassar

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura

L’assignatura Fonaments lingüístics de la normativa és una matèria obligatòria del Grau de Llengua i
literatura Catalanes de la Universitat Autònoma de Barcelona. S’ubica al segon curs, segon semestre,
del pla d’estudis.

15/05/2009
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura
CE17 Aplicar adequadament els principis prescriptius de la llengua
Competència

estàndard.

Resultats d’aprenentatge
CE17.1. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
CE17.2. Utilitzar els recursos lingüístics adequats a la producció
de textos acadèmics en tots els seus gèneres.
CE17.3. Elaborar textos amb sentit crític i claredat expositiva.
CE17.4. Utilitzar adequadament les eines de consulta gramatical i
lèxica.
CE18 Adequar els coneixements sobre la llengua estàndard a les
Competència

diferents condicions d’ús.
CE18.1. Discernir entre els diferents models lingüístics presents

Resultats d’aprenentatge

en diferents àmbits d’ús.
CE18.2. Aplicar els coneixements sobre la llengua estàndard al
camp audiovisual i a les noves tecnologies.
CE9 Interpretar la problemàtica i les condicions d’ús de la llengua

Competència

catalana en la societat multicultural actual.
CE9.1. Aplicar els coneixements adquirits sobre la llengua

Resultats d’aprenentatge

estàndard a la detecció d’interferències lingüístiques.
CE9.2. Utilitzar adequadament les fonts d’adaptació i creació
terminològiques.
CE19 Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a

Competència

l’obtenció de dades i maneig de fonts documentals.
CE19.1. Buscar les fonts bibliogràfiques convencionals i les eines
informàtiques específiques, intranet i Internet.

Resultats d’aprenentatge
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CE19.2. Citar correctament les fonts bibliogràfiques i informàtiques
utilitzades en la confecció de treballs acadèmics.
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Competència

CT1. Dominar l’expressió oral i escrita.

Resultats d’aprenentatge

Competència

CT2. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica.

Resultats d’aprenentatge

Competència

CT3. Treballar de forma autònoma o en equip de manera
responsable.

Resultats d’aprenentatge
Competència

CT4. Realitzar treballs escrits o presentacions orals efectives i
adaptades al registre adequat.

Resultats d’aprenentatge
Competència
Resultats d’aprenentatge
Competència
Resultats d’aprenentatge
Competència
Resultats d’aprenentatge
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CT5. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts
documentals específiques.

CT6. Utilitzar la informació d’acord amb l’ètica científica.
CT7. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors,
comportaments i pràctiques dels altres.
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6.- Continguts de l’assignatura
El programa de l’assignatura Fonaments lingüístics de la normativa
s’estructura en aquests temes:
1. Revisió de qüestions bàsiques del català normatiu.
2. Nocions sobre codificació i estandardització: norma i variació;
acadèmies i ús; el model català; comparació amb models propers.
3. Informació sobre bibliografia indispensable (gramàtiques, diccionaris,
llibres d'estil, pàgines web).
4. Revisió crítica d'algunes qüestions controvertides de la normativa
catalana (d'ortografia, ortoèpia, morfologia, sintaxi i lèxic).
5. Observació crítica de produccions orals i escrites.

7.- Metodologia docent i activitats formatives
(metodologia docent)

TIPUS D’ACTIVITAT

ACTIVITAT

HORES

RESULTATS D’APRENENTATGE

Dirigides
Classes teòriques
Seminaris
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Supervisades
Tutories

Autònomes
Lectures
Exercici

8.- Avaluació
(Indicar el tipus d’evidències d’aprenentatge que l’estudiant haurà de lliurar,el seu pes en la
qualificació final, els criteris d’avaluació, la definició de “no presentat”, el procediment de revisió de
les proves, el tractament d’eventuals casos particulars, etc. )

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

HORES

RESULTATS D’APRENENTATGE

Exercicis
Treballs

9- Bibliografia i enllaços web
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10.- Programació de l’assignatura
(la programació de la assignatura explicitarà les activitats formatives i els lliuraments, segons les taules següents. En aquest requadre el professor
pot introduir un text explicatiu de la programació de l’assignatura o, si cal, fer referència a un document extern que haurà d’estar al campus virtual
de l’assignatura)

ACTIVITATS D’APRENENTATGE
DATA/ES

ACTIVITAT

LLOC

MATERIAL

RESULTATS D’APRENENTATGE

LLIURAMENT

LLOC

MATERIAL

RESULTATS D’APRENENTATGE

LLIURAMENTS
DATA/ES
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