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Prerequisits

Comprendre i produir textos orals en llengua catalana, d'una certa complexitat, de temes generals d'una
gamma àmplia d'àmbits i de registres.

Objectius

La funció de l'assignatura és desenvolupar la competència oral de l'alumne en llengua catalana i capacitar-lo
per a produir discursos orals, ben estructurats i amb una expressió correcta, a fi de preparar-lo per a la
mediació i la interpretació.

En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de produir textos orals amb correcció ortològica, lèxica i
discursiva.

Competències

Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre
textos orals de diversos àmbits.
Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats
comunicatives específiques.
Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals adequats al
context i amb correcció lingüística.
Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals
de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de
treball.

Continguts
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Aplicació del coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals i retòrics per produir textos orals amb
correcció lingüística.
Aplicació d'estratègies per comprendre la intenció comunicativa de textos orals de diversos àmbits.
Aplicació d'estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques.
Produció de textos orals de diversos àmbits adequats al context, amb finalitats comunicatives
específiques i amb correcció lingüística.

Metodologia

Aquesta assignatura consta de 3 ECTS, que corresponen a 75 h de dedicació de l'estudiant. D'aquest total, 18
h (24%) corresponen a activitats dirigides a l'aula; 7,5 h (10%) a activitats supervisades, i 45 h (60%) a
activitats autònomes. Les 4,5 h restants (6%) corresponen a activitats d'avaluació a l'aula.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats d'anàlisi, comprensió i correcció de textos orals 3 0,12 1, 2

Activitats d'autocorrecció dels textos orals produïts 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6

Activitats de producció de textos orals 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6

Tipus: Supervisades

Preparació de les proves d'avaluació 7 0,28 1, 3, 4, 5, 6

Tipus: Autònomes

Preparació dels exercicis de classe. Lectures 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

1. Prova d'anàlisi, comprensió i correcció de textos orals. Se'n farà una i valdrà el 20% de la nota final. Activitat
d'avaluació no presencial.

2. Proves de producció de textos orals. Se'n faran dues al llarg del curs i cadascuna valdrà el 30% de la nota
final. Activitat d'avaluació a l'aula.

3. Proves d'autocorrecció dels textos orals produïts. Se'n faran dues al llarg del curs i cadascuna valdrà el
10% de la nota final. Acrivitat d'avaluació a l'aula.

Nota: La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitats d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol
orientatiu. Aquesta informació es concretarà a començament de curs pel professor responsable de
l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Prova d'anàlisi, comprensió i correcció de textos orals. Se'n farà una i

valdrà el 20% de la nota final. Activitat d'avaluació no presencial.

20% 1,5 0,06 1, 2
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Proves d'autocorrecció dels textos orals produïts. Se'n faran dues al llarg

del curs i cadascuna valdrà el 10% de la nota final. Acrivitat d'avaluació a

l'aula.

60% 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6

Proves de producció de textos orals. Se'n faran dues al llarg del curs i

cadascuna valdrà el 30% de la nota final. Activitat d'avaluació a l'aula.

20% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5
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