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Prerequisits

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

Objectius

La funció de l'assignatura és consolidar la competència gramatical de l'estudiant en
català i capacitar-lo per a produir textos no especialitzats i per a comprendre textos
d'una certa complexitat a fi de preparar-lo per a la traducció directa i la traducció
inversa.

En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:

• Demostrar que posseeix coneixements gramaticals fonamentals per a traduir i
interpretar.

• Produir textos no especialitzats de tipologia diversa, d'una manera clara, ben
estructurada i amb un estil adequat al lector a qui vagin destinats.

• Comprendre textos d'un cert grau de complexitat de tipologia diversa.

Competències

Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.

Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
1



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per a
comprendre textos escrits de tipologia diversa (narratius, descriptius, expositius, argumentatius i
instructius) i amb un cert grau de complexitat.
Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits no especialitzats de tipologia diversa
(narratius, descriptius, expositius, argumentatius i instructius).
Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa i amb un cert grau de complexitat.
Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir: Formular adequadament les
necessitats informatives per a poder traduir textos no especialitzats en llengua estàndard.
Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir: Interrogar eficientment les fonts de
documentació (digitals i analògiques) necessàries per a poder comprendre i produir textos escrits no
especialitzats de tipologia diversa i amb un cert grau de complexitat.
Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits no
especialitzats de tipologia diversa, adequats al context i amb correcció lingüística.

Continguts

• Nocions lingüístiques bàsiques per a l'estudi de la llengua catalana.

• Ús d'eines de consulta rellevants per a l'estudi autònom de la llengua catalana.

• Coneixements ortotipogràfics, morfosintàctics i lèxics per a traduir i interpretar.

• Estratègies i tècniques per a la producció de textos no especialitzats de tipologia
diversa (narratius, descriptius, expositius, argumentatius i instructius).

• Estratègies i tècniques per a la comprensió de textos amb un cert grau de complexitat
de tipologia diversa (narratius, descriptius, expositius, argumentatius i instructius).

Metodologia

1. Explicacions teòriques

Exposició i discussió de problemes gramaticals i textuals des del punt de vista normatiu.

2. Treball dirigit

Les lliçons del professor s'acompanyen d'exercicis pràctics amb vista a refermar les
explicacions teòriques i desenvolupar les competències i habilitats previstes. L'estudiant
també haurà de resoldre problemes (correcció de textos). Aquestes activitats seran
corregides i comentades a l'aula.

3. Treball supervisat

L'estudiant ha de fer individualment o en grup diverses tasques de producció de textos
escrits.

4. Treball autònom
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L'estudiant prepara les activitats dirigides i supervisades fent exercicis, consultant fonts
documentals i fent la lectura dels textos que proposi l'equip docent.

5. També es fan proves diagnòstiques a fi d'avaluar el procés d'aprenentatge.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Correcció i comentari d'exercicis 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Lliçons magistrals 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Producció de textos 3 0,12 1, 3, 5, 6, 7

Proves diagnòstiques 5,5 0,22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

Exercicis de comprensió escrita i de producció de textos escrits de tipologia
diversa

22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Autònomes

Consulta de fonts de documentació 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Lectura d'un text breu de tipologia diversa 2,5 0,1 1, 2, 4, 5, 6

Lectura de textos complexos de tipologia diversa (entre dos o tres llibres) 30 1,2 1, 2, 4, 5, 6

Preparació d'activitats d'avaluació 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Resolució d'exercicis i problemes 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Les tasques i els projectes que l'alumne realitza durant el curs permeten d'avaluar l'aplicació coordinada de
competències diverses. A part d'una sèrie de proves de competència ortogràfica (10%), formen part de
l'avaluació les activitats següents: una redacció produïda a l'aula sobre algun aspecte d'una lectura obligatòria
feta prèviament 10%), un text formal de tipologia diversa (10%), i una redacció produïda a l'aula sobre un tema
proposat per l'equip docent (20%). El comentari d'un text breu de tipologia diversa té un valor estrictament
diagnòstic. L'avaluació de les competències gramaticals es fa per mitjà de dues proves (20% + 30%).

Si el professor ho considera convenient, pot proposar als alumnes de fer un informe editorial com a activitat
voluntària. Aquesta activitat servirà per a matisar la nota de l'alumne, sempre que tingui l'assignatura
aprovada.

En els exercicis de producció textual es valora especialment la correcció gramatical i ortotipogràfica, la riquesa
i la precisió del vocabulari i dels recursos expressius, l'aplicació adequada de coneixements culturals, l'ús de
les eines professionals que l'alumne té a l'abast (diccionaris, gramàtiques, manuals d'ortotipografia,
enciclopèdies), la coherència del discurs i la seva adequació a la tipologia i la situació plantejada. En les
activitats que suposen una lectura prèvia, es valora també, de manera específica, la capacitat d'anàlisi i de
comprensió.

Les activitats d'avaluació que es lliurin més enllà de la data fixada no seran acceptades.
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Les activitats d'avaluació que es lliurin més enllà de la data fixada no seran acceptades.

La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitat d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol
informatiu. El professor responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de
revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el docent i l'estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui
a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5
o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el docent comunicarà per escrit el
procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o
no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de "no avaluable"

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un
màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

Irregularitats en les activitats d'avaluació

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació
d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació,
la qualificació final de l'assignatura serà 0.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi,
còpia, suplantació d'identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Exercicis de comprensió escrita i de producció de textos escrits de
tipologia diversa

30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Prova de correcció de frases i de morfologia nominal i verbal 20% 1,5 0,06 1, 2

Prova de correcció d'un text i de pronominalització 30% 1,5 0,06 1, 5

Proves de competència ortogràfica 10% 1 0,04 1, 3, 7

Text escrit en grup 10% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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