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Prerequisits

L'alumnat provinent de fora de les terres de parla catalana, és a dir, sense escolarització prèvia en aquesta
llengua, 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'alumnat que tingui aquest perfil serà avaluat amb els mateixos
criteris que el grup, 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

Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Dominar l'espanyol i el català orals i escrits per a emprar-los en la comunicació audiovisual.

Resultats d'aprenentatge
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Resultats d'aprenentatge

Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
Expressar-se oralment i per escrit amb correcció.
Produir discursos audiovisuals lingüísticament correctes.

Continguts

1. Llengua catalana oral. Criteris de pronunciació i eficiència locutiva

2. Llengua i variació funcional. Les variacions pel canal, pel tema, pel to i pel tenor

3. Norma i estàndard. El procés d'estandardització: composicionalitat i polimorfisme

4. Qüestions avançades de gramàtica i lèxic

El llibres  (Rosa dels Vents, 2021), de Pau Clua, i 101 dubtes del català resolts per l'Optimot Deu relats
 (Males Herbes, 2016), d'autors diversos, són les dues lectures obligatòries del curs.ecofuturistes

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

Metodologia

En aquesta assignatura es 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) fomentar la reflexió
crítica.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i tota la informació necessària per al seguiment adequat
de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis
que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

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, 2

Exercicis orals 17,5 0,7 1, 2

Exposició de temes 17 0,68 1, 3

Tipus: Supervisades
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Feina tutoritzada 13 0,52 2

Resolució de dubtes 4,5 0,18

Tipus: Autònomes

Estudi personal 25 1 1, 2, 3

Lectures seleccionades 14 0,56 1, 2

Preparació de textos 35 1,4 2, 3, 4

Avaluació

L'esquema del model avaluatiu és el següent:

a) La teoria és un 40% de la nota final. Es fan dos controls al llarg del curs i s'entrega, també, una ressenya i/o
un comentari guiat.

b) El seminari és un 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: 35%

Control 2: 35%

Seguiment: 30%

> Seminari (60%)

Control 1: 35%

Control 2: 35%

Activitats: 30%

Per poder ser avaluat, cal haver fet un control de teoria, un control de pràctiques i el 66% de les activitats.

L'assistència a classe és obligatòria. Si no s'arriba a un 80% d'assistència, la qualificació sera 'No Avaluable'.

Sistemes de recuperació

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 del curs. L'alumnat que superi la recuperació obtindrà un 5 de nota final. Així doncs, la teoria (40%) i
un 10% dels seminaris (aquest percentatge correspon al valor dels exercicis fets al llarg del curs) seran
recuperables. És a dir, un 50% serà recuperable.

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

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Activitats específiques 10% 2 0,08 1, 2, 3

Controls 90% 4 0,16 1, 3, 4
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Secretaria de Politica Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Catalans, Centre de
Terminologia Termcat. Optimot [http://optimot.gencat.cat]

Universitat de Barcelona: . [http://www.ub.edu/sonscatala/ca/ presentacio]Els sons del català

Vilaweb:  [http://www.uic.es/sites/default/files/uic/llibreestil-vilaweb1.pdf]Llibre d'estil

Programari

Paquet ofimàtic de Microsoft o similiar.
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