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Prerequisits

L'alumne castellanoparlant i provinent de fora dels Països Catalans, i per tant sense escolarització prèvia en
llengua catalana, ha de seguir un pla de treball paral·lel per aprendre català. Aquesta dedicació paral·lela és
necessària però no suficient per superar l'assignatura: l'alumne d'aquest perfil serà avaluat amb els mateixos
criteris que la resta d'alumnes, si bé es tindran en compte els esforços i els avenços demostrats.

Objectius

Els objectius formatius de l'assignatura són els següents:

1. Conèixer les característiques i els condicionaments dels textos propis dels mitjans de comunicació.

2. Analitzar l'estandardització de la llengua catalana oral en el procés de normalització i consolidació
lingüístiques.

3. Conèixer i dominar la pronunciació formal.

4. Consolidar els coneixements i l'aplicació de la normativa catalana, per arribar a tenir un domini complet del
sistema lingüístic.

Competències

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.

Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges
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Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges
publicitaris.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar esperit crític i autocrític.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant a les
llengües oficials (català i castellà) com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
Expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les dues llengües oficials de manera oral i escrita.
Gestionar el temps de manera adequada.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges
publicitaris.
Construir textos en les dues llengües oficials que s'adequin a les estructures del llenguatge publicitari.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar esperit crític i autocrític.
Demostrar que es té domini de les llengües oficials i dels seus recursos expressius per a poder produir
textos orals i escrits amb fluïdesa, eficàcia i precisió.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant a les
llengües oficials (català i castellà) com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
Expressar-se oralment i per escrit amb correcció.
Gestionar el temps de manera adequada.
Trobar allò substancial i allò rellevant en textos publicitaris, en les dues llengües oficials, en qualsevol
suport per a detectar formes correctes d'expressió oral i escrites.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

1. Llengua catalana oral

1.1. Criteris de pronunciació. L'aplicació de la  en elsProposta per a un estàndard oral de la llengua catalana
mitjans de comunicació

1.2. L'eficiència locutiva: Escriure per a l'oïda. Adequació als diferents registres orals

1.3. Les interseccions entre l'oral i l'escrit

2. Llengua i variació funcional

2.1. La situació comunicativa

2.2. Els mitjans de comunicació com a reflex de la diversitat lingüística

2.3. Les variacions pel canal, pel tema, pel to i pel tenor

3. Norma i estàndard

3.1. El procés d'estandardització: composicionalitat i polimorfisme

3.2. Les eines de consulta per al professional

3.3. La normativa catalana i els llibres d'estil

4. Qüestions avançades de gramàtica i lèxic
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4. Qüestions avançades de gramàtica i lèxic

4.1. Articles, quantitatius i possessius. Expressions temporals i pronoms

4.2. Preposicions. Canvi i caiguda de preposicions

4.3. Recursos fraseològics, interferències i implantacions

El llibre  (Rosa dels Vents, 2021), de Pau Clua, és lectura obligatòria101 dubtes del català resolts per l'Optimot
del curs.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura i es penjarà al Campus Virtual. L'alumne també hi podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per seguir
adequadament l'assignatura.

El contingut de l'assignatura és sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Metodologia

La part presencial de l'assignatura està estructurada en una hora de teoria i dues de seminari, setmanals. S'hi
combinen les explicacions teòriques i la resolució d'exercicis, amb dos objectius principals: (a) consolidar els
coneixements sobre la norma i l'ús de la llengua catalana i (b) promocionar la reflexió crítica.

La metodologia docent i l'avaluació proposades es poden haver de modificar depenent de les restriccions a la
docència presencial que imposin les autoritats sanitàries.

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat...) obtindrà un 0 de l'activitat
en qüestió.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exercicis escrits 18 0,72 1, 3, 6, 8, 10

Exercicis orals 17,5 0,7 1, 3, 6, 8, 10

Exposició de temes 17 0,68 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13

Tipus: Supervisades

Feina tutoritzada 13 0,52 1, 4, 5

Resolució de dubtes 4,5 0,18 4, 5

Tipus: Autònomes

Estudi personal 25 1 2, 4, 5, 7, 11

Lectures seleccionades 14 0,56 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Preparació de textos 35 1,4 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
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Avaluació

L'esquema del model avaluatiu és el següent:

a) La teoria és el 40 % de la nota final. Es fan dos controls al llarg del curs i una activitat oral o escrita a partir
d'uns textos proposats.

b) El seminari és el 60 % de la nota final. Es fan dos controls al llarg del curs i es valoren diverses activitats,
que s'especifiquen amb prou antelació.

c) NO es fa mitjana si la nota de teoria o de seminari és inferior a 3,5.

Teoria (40 %)

Control 1: 45 %

Control 2: 45 %

Activitat: 10 %

Seminari (60 %)

Control 1: 40 %

Control 2: 40 %

Activitats: 20 %

L'assistència a classe és obligatòria. Si no s'arriba al 80 % d'assistència, la qualificació és No avaluable.

Si l'estudiant comet qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat...), es qualificarà amb 0 aquest
acte d'avaluació. En cas que es produeixi més d'una irregularitat, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

Sistemes de recuperació

La teoria i el 10 % del seminari són reavaluables. És a dir, el 50 % de l'assignatura és reavaluable. D'una
banda, es farà un control de teoria similar als controls 1 i 2 del curs. D'altra banda, es tornarà a fer un exercici
com els del curs. L'alumne que superi la reavaluació obtindrà un 5 de nota final. L'estudiant té dret a reavaluar
l'assignatura si ha estat avaluat d'un mínim de 2/3 parts del conjunt d'activitats de l'assignatura.

Té dret a recuperació l'alumne amb una nota compresa entre 3,5 i 4,9.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitats específiques 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Controls 90% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
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Programari

Paquest ofimàtic de Microsoft o similar
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