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Prerequisits

L'alumne ha de tenir un bon domini instrumental de la llengua catalana, tant oral com escrit, i ha de dominar la
normativa gramatical. També ha de tenir un bon domini de la consulta de diccionaris tant tradicionals com en
línia.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és doble. D'una banda, es pretén proporcionar a les persones matriculades
els coneixements imprescindibles per a un ús eficient i crític dels diccionaris i adequar-se, doncs, a les
exigències d'un futur professional de la llengua. De l'altra, es pretén oferir una formació pràctica en lexicografia
de cara a una futura orientació professional com a lexicògraf i/o terminòleg.

Competències

Llengua i Literatura Catalanes
Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada
quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques,
lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura
actual.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar les propietats lingüístiques de textos de diferents gèneres i registres, i d'àmbits socials i
geogràfics diferents.

Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals
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Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals
aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua catalana estàndard oral i
escrita.
Comprendre la diferència entre els diversos tipus de competència lingüística de la llengua catalana i els
processos que en determinen l'adquisició.
Conèixer i analitzar críticament els recursos lexicogràfics en diferents suports sobre la llengua catalana.
Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
Valorar els diferents registres d'ús de la llengua.

Continguts

1. Anàlisi dels diccionaris
1.1. Els usuaris i la tipologia de diccionaris
1.2. El projecte de diccionari: de l'estudi de mercat al disseny editorial
2. Recursos lexicogràfics i terminològics a Internet
2.1. Del diccionari en paper al diccionari en línia
2.2. Els corpus lexicogràfics
3. Taller de lexicografia
3.1. L'estructura del diccionari (I): la macroestructura
3.2. L'estructura del diccionari (II): la microestructura
3.3. L'estructura del diccionari (III): l'organització de les accepcions

Metodologia

Les activitats dirigides assumeixen la metodologia de l'aprenentatge basat en problemes i consistiran en (i)
presentacions teòriques de la matèria amb discussió en gran grup dels problemes i (ii) pràctiques a l'aula que,
a partir de l'estudi de problemes, pretenen reforçar els coneixements teòrics i desenvolupar la capacitat
d'anàlisi.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Pràctiques d'aula 17 0,68 1, 4, 5, 9

Presentació teòrica 35 1,4 1, 4, 5, 9

Tipus: Supervisades

Pràctiques en grup 15 0,6 2, 3, 5, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Estudi 20 0,8 1, 2, 5, 6, 8

Preparació dels lliuraments 30 1,2 2, 3, 5, 6, 7, 8

Avaluació
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Les competències d'aquesta matèria s'avaluen en 2 mòduls:

Mòdul de lliurament de pràctiques: es lliuraran 3 pràctiques amb un pes del 60% (20% cadascuna).
Mòdul de prova escrita final, amb un pes del 40%.

Per poder aprovar l'assignatura, l'alumne haurà de presentar en el termini establert els 3 lliuraments i superar
la prova escrita final. La falta d'alguna d'aquestes evidències implicarà un "no presentat". Tant els lliuraments,
com les proves escrites s'avaluaran sobre 10, amb un aprovat de cinc punts.
Per poder optar a la reavaluació, caldrà haver presentat els lliuraments prescrits i haver superat els quatre
punts en la prova escrita.
Tant als lliuraments com a les proves escrites s'aplicaran les normes del Departament de Filologia Catalana
sobre correcció escrita.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Lliurament 1 20 10 0,4 2, 3, 5, 6, 7, 8

Lliurament 2 20 10 0,4 2, 3, 5, 6, 7, 8

Lliurament 3 20 10 0,4 2, 3, 5, 6, 7, 8

Prova escrita 40 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
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tingut en la pràctica lexicogràfica. Tot i ser un pèl esquemàtic, pot servir com a manual del curs.]

Seco, M. 1987. Estudios de lexicografía española. Madrid: Paraninfo.
3



Seco, M. 1987. Estudios de lexicografía española. Madrid: Paraninfo.
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