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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22102 - Llengua Catalana
Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 4, 1S, GEDP, GEP2 (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Antoni Artigues Bonet
aartigues@uib.cat

13:00h 14:00h Dijous 25/09/2014 30/01/2015 BG16. Edifici
Ramon Llull

Contextualització

La llengua catalana, com a llengua vehicular de l'ensenyament, és l'eina sociocultural bàsica dels mestres.
No s'ha d'oblidar mai la funció expressiva i creativa de la llengua.

Es tracta de consolidar el coneixement que el futur mestre ha adquirit fins ara a fi d'assegurar-ne el domini
teòric, la pràctica oral i escrita, els recursos i les estratègies per a l'ensenyament i la creativitat lingüística.

Requisits

Recomanables
Per tal que l'assignatura tingui el màxim de rendibilitat acadèmica es recomana que es vingui amb un domini
de la llengua oral i escrita.

Competències

Si bé en l'àrea del llenguatge i en el seu ús acadèmic es poden treballar totes les competències, les que
s'indiquen a continuació són les que es treballaran de manera més explícita.

Específiques
* 2.4.2. Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
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* 2.4.3. Conèixer el procés d'aprenentatge i ensenyament del llenguatge oral i de l'escrit, i l'aplicació de
distintes estratègies metodològiques que permetin atendre qualsevol dificultat que pugui aparèixer en el
procés d'adquisició i ús d'aquests.

* 2.4.4. Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en llengua catalana. Habilitats comunicatives
i lingüístiques..

Genèriques
* 1.2.12. Promoure el treball i l'esforç individual i cooperatiu i l'aprenentatge autònom dels estudiants.
* 11.4.2.5. Capacitat de crítica i autocrítica.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. Gramàtica universal i gramàtica catalana

1.1. De la gramàtica universal a la gramàtica catalana
1.2. Lexicó: el diccionari de cada parlant; regles de formació de mots
1.3. Sistema sintàctic: estructura sintagmàtica, cas, paper temàtic
1.4. Sentit: sistema conceptual-intencional. Estructura informàtica de l'oració

1.5. So: sistema articulatori-perceptiu. Fonemes, al·lòfons, processos fonològics, prosòdia
(accent, entonació)

Tema 2. Predicació verbal. Oració simple

2.1. Oració i fragments
2.2. Sintagma temps. Sintagma verbal. Flexió verbal
2.3. Funcions: subjecte, objecte directe, preposicional i indirecte
2.4. Sintagma nominal: nom propi i comú, complement i especificador del nom, pronom
2.5. Sintagma adjectival
2.6. Sintagma preposicional

Tema 3. Altres predicacions. Oració composta

3.1. Predicació de l'adjectiu: atribut, complement predicatiu
3.2. Sintagma complementador
3.3. Subordinades adjectives, oracions de relatiu
3.4. Subordinades substantives, oracions completives
3.5. Subordinades adverbials
3.6. Coordinació i juxtaposició

Tema 4. Recursos: Literatura i educació
4.1. Recursos narratius
4.2. Recursos teatrals
4.3. Recursos poètics
4.4. Poesia visual

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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4.5. Webs poètiques
4.6. Producció de textos

Aquest darrer bloc es tractarà al llarg de tot el curs, des del primer dia de classe. En cap cas
no es tractarà com un darrer tema, sinó que serà de desenvolupament continu.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) Conèixer els continguts teòrics del programa a través de
l'explicació i de la pràctica.

36

Classes pràctiques Creació de textos Grup mitjà 2 (X) Aprendre el domini de la llengua oral i escrita a través de la
pràctica creativa.

19

Avaluació Examen escrit Grup gran (G) Es farà un examen escrit global corresponent a la
convocatòria oficial d'una durada de tres hores, i un de
recuperació

3

Avaluació Examen oral Grup gran (G) Es farà un examen oral per demostrar que es tenen
les destreses lingüístiques (fluïdesa, pronúncia, capacitat
expressiva oral...) necessàries per exercir la tasca docent.
Serà un examen individual i un altre corresponent a la
recuperació.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Treball entre sessió i
sessió de les classes
teòriques

Estudi autònom dels continguts de les classes teòriques i la seva translació
a la pràctica, a dur a terme entre sessió i sessió.

60

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Treball individual o en
grup entre sessió i sessió
de les classes pràctiques

Es tracta de la feina creativa corresponent al tema 4 30
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Creació de textos

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Aprendre el domini de la llengua oral i escrita a través de la pràctica creativa.
Criteris d'avaluació - Es valora la quantitat i la qualitat de la participació en les sessions pràctiques, assistència, implicació,

creativitat, i la feina feta entre sessió i sessió.

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari C

Examen escrit

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Es farà un examen escrit global corresponent a la convocatòria oficial d'una durada de tres hores, i un de

recuperació
Criteris d'avaluació - Grau de competència a l'hora d'aplicar els conceptes teòrics explicats a classe. Grau de competència

gramatical a l'hora de redactar per escrit un text adequat, coherent i cohesionat. Per aprovar l'assignatura s'ha
de treure mínim un 5 sobre 10 d'aquesta prova

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 2.5
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 2.5
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari C amb qualificació mínima 2.5
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Examen oral

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (recuperable)
Descripció Es farà un examen oral per demostrar que es tenen les destreses lingüístiques (fluïdesa, pronúncia, capacitat

expressiva oral...) necessàries per exercir la tasca docent. Serà un examen individual i un altre corresponent
a la recuperació.

Criteris d'avaluació - Capacitat per expressar-se correctament de manera oral: fluïdesa, pronúncia, coherència... Per aprovar
l'assignatura s'ha de treure mínim un 5 sobre 10 d'aquesta assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 1.5
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 1.5
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari C amb qualificació mínima 1.5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Els dossiers de l'assignatura: el dossier de GRAMÀTICA, i el dossir de NARRACIONS, ESQUETXOS,
GUIONS.
(Són a copisteria del Guillem Cifre i e els has de dur cada dia a classe).

Bibliografia complementària

Fabra, Pompeu. Gramàtica catalana. Barcelona: Teide, 1956.
Ferrater, Gabriel. Sobre el llenguatge. Barcelona: Quaderns crema, 1981.
Moll, Francesc de B. Gramàtica catalana. Palma: Moll, 1968.
Gramàtica del català contemporani. Barcelona, Empúries, 2002.
Haegueman, Liliane. Teoria de la recció i del lligam. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1993.
Chomsky, Noam. La lingüística cartesiana. Barcelona. Seix Barral, 1970.
Chomsky, Noam. El programa minimista. Barcelona, Ariel, 1998.
Bloomfield, Leonard. El llenguatge. Barcelona, Seix Barral, 1978.
Badia, Montserrat. Introducció a la fonètica i a la fonologia catalana. Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
2008.
Cabré, M. T.; Rigau, G. Lexicologia i semàntica. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 1985.
Espinal, M. Teresa. Significat i interpretació. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.
Mascaró. Morfologia. Barcelona, Enciclopèdia catalana, 1985.
Solà, J.; Pujol, J. M. Tractat de puntuació. Barcelona: Columna, 1989.
Xuriguera, J. B. Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Claret, 2005.
Oliva, Salvador. Introducció a la mètrica. Barcelona, Quaderns crema, 1986.
Camps, Anna. La gramàtica a l'escola bàsica entre els 5 i els 10 anys. Barcelona, Barcanova, 1986.

Altres recursos

http://joanbrossa.org (poesia visual)
http://grupiref.org (filosofia 3/18)
http://lletra.uoc.edu/ca/tema/literatura-infantil-i-juvenil
http://www.clijcat.cat (literatura infantil)
Diccionaris en línia:
http://www.grec.net
http://www.grec.cat/cgibin/mlt00.pgm
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http://dlc.iec.cat/
http://dcvb.iecat.net/


