
CODI ASSIGNATURA Pàg * de * 

 1 

ASSIGNATURA: Llengua 
ESTUDIS: Periodisme, Cine i Televisió, Publicitat i Relacions Públiques 
 
 
TIPUS: Bàsica   CURS: 1r   SEMESTRE: 1S 
CRÈDITS (hores/setmana): 10,5 hores/setmana 
CRÈDITS ECTS: 6 crèdits 
PROFESSORS: Teresa Barenys, Pablo Capilla, Eva Comas, Oriol Massegú, Vicenç 
Pagès, Lluís Pastor, Carles Riera, Joaquim Roglan i David Serrano 
IDIOMA: Català/Castellà 
 
 
1. PREREQUISITS: No n’hi ha. 
 
2. CONEIXEMENTS PREVIS: Coneixement i ús de les llengües catalana i 
castellana. 
 
3. ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha  
 
4. DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
• Els estudis de Comunicació tenen un element comú bàsic i absolutament fonamental: 
l'ús professional del llenguatge, tant pel que fa a les capacitats expressives com al 
domini de les normatives ortogràfica i gramatical. A partir del domini de la normativa, 
aquesta assignatura vol iniciar l'estudiant en la consciència de l'ús professional del 
llenguatge i de la llengua, tot oferint-li els elements teòrics i analítics amb els quals ha 
de poder construir textos propis a partir de la dissecció dels d'altri. 

• BLOC 1 (Grup Troncal) – Elements conceptuals i analítics de la construcció dels 
textos: en el moment de la matriculació, l'estudiant pot escollir entre fer 
l'assignatura en català o en castellà, amb el benentès que el contingut de 
l'assignatura és el mateix (només hi ha un programa, el de l'assignatura de 
Llengua). D'aquesta manera, els grups d'assignatura estaran dividits en funció 
de la llengua triada. 

• BLOC 2 (Unitats Formatives) – Normatives ortogràfiques i gramaticals de català 
i castellà: es desenvoluparà en les “Unitats Formatives” de l'assignatura, amb 
els mateixos grups d'assignatura que en el cas anterior. Aquestes Unitats 
Formatives tindran un horari i un aulari propis que seran convenientment 
anunciats. 

 
• L'assignatura de Llengua pertany al Mòdul 1, Expressió lingüística, i forma part del 
bloc de crèdits bàsics definits per la Facultat d’acord amb la legislació estatal. 
• En el seu contingut, Llengua està estretament vinculada a les assignatures de 
Seminari I. Introducció a la Comunicació (Mòdul 2) pel que fa al domini apropiat del 
llenguatge, i amb Teoria de la Comunicació i la Informació (Mòdul 3) en tot allò 
relacionat amb els aspectes més aplicats de la lingüística. Totes elles es cursen en el 
primer semestre. 
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5. COMPETÈNCIES: 
Les competències estableixen els objectius d'aprenentatge de Llengua, i, per tant, 
fixen els aspectes avaluables de l'assignatura (veure punt 9): 
 

1. Coneixement i ús correcte escrit de les llengües oficials (català i castellà). 
2. Capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en 

les llengües oficials. 
3. Capacitat per llegir i analitzar textos i documents de qualsevol tema rellevant, 

de qualsevol àmbit de la no ficció, i saber adaptar-los per a un públic majoritari. 
4. Capacitat i habilitat d’exposar raonadament idees, a partir dels fonaments de la 

retòrica i de les teories de l’argumentació. 
5. Coneixement dels elements primordials que intervenen en els textos de ficció, 

amb la capacitat d'anàlisi de les estructures narratives que hi apareixen. 
 
 
 
 
6. CONTINGUTS: 

 BLOC 1 (Grup Troncal) 

1. L’escriptura 
1.1. Elements introductoris: Oralitat i escriptura / Per a què serveix el llenguatge? / 

Què és un text? 

1.2. La construcció del text: Característiques del text / El text com a edifici / El 
procés de composició 

1.3. Elements del text: Registres i models / Puntuació / Coherència / Cohesió / 
Paràgraf i frase 

2. No ficció 
2.1. Argumentació: Què és un text argumentatiu? / Característiques / Estructura del 

text argumentatiu / Problemes més comuns a l’hora d’argumentar / L’article 
d’opinió / Anàlisi de textos argumentatius 

2.2. Descripció: Característiques bàsiques de la descripció / La metàfora / 
Exemples de textos descriptius 

3. Ficció 
3.1. La creació literària: Fonaments i orígens / La tradició literària  
3.2. Característiques i estructures del text narratiu: La història (fets, personatges, 

temps i espai) / El discurs (ordenació, punt de vista, ritme) / El text (l’art de la 
prosa, l’estil literari) 

 
 

 BLOC 2 (Unitats Formatives 1 i 2) 

• Llengua catalana (UF 1) 
1. L’accent i la dièresi. Repàs del’ortografia dels sons vocàlics i consonàntics. 
2. La morfologia nominal: flexió de gènere i nombre dels substantius i dels adjectius. 
3. La morfologia verbal: paradigma de les tres conjugacions. Verbs irregulars. 
4. Els indefinits, els quantitatius i els numerals. 
5. Combinació binària dels pronoms febles. Formes i funcions. 
6. L’ús correcte de les preposicions El fenomen de canvi i caiguda. 
7. El relatiu: formes correctes. 
8. Nexes i coordinació i subordinació. Els connectors parentètics. 
9. L’ús correcte dels signes de puntuació. Les majúscules i les minúscules. 
10. Propietat i precisió lèxica. La sinonímia i l’antonímia. 
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• Lengua castellana (UF 2) 
1. Ortografía y puntuación. 
2. Morfología: 
–Verbos irregulares; el uso de los pretéritos; el gerundio y el imperativo; el condicional; 
perífrasis verbales. 
–El sustantivo y el adjetivo. 
3. Números y numerales; pronombres átonos; pronombres relativos, interrogativos y 
posesivos; preposiciones y conjunciones. 
4. Estructura de los enunciados: oraciones y frases 
– El sujeto. Problemas de concordancia. Anacolutos. Sujetos impersonales. 
– El objeto directo y el indirecto. 
– Enunciados sin núcleo verbal. 
– La voz pasiva. 
5. Léxico 
– El léxico de los medios de comunicación. 
– Niveles de lengua. Lenguaje oral y lenguaje escrito. Modismos y frases hechas. 
– Adaptación de grafías no castellanas. 
– Locuciones latinas. 
6. Convenciones y elementos de edición. 
– Abreviaturas, siglas y símbolos. 
– Mayúsculas y minúsculas 
– Uso de cursiva, negrita y versalita.  
 
 
 
 
 
7. METODOLOGIA: 
 
• L’alumne haurà d'assolir les competències descrites (punt 5) a partir de dos àmbits 
metodològics diferents i complementaris: per una banda, es farà un treball d'explicació 
teòrica a classe, amb el Grup Troncal d'estudiants, dels continguts del programa 
vinculats a les qüestions expressives (bàsicament, les tipologies textuals), acompanyat 
d'exercicis individuals d'anàlisi de tot tipus de textos i de productes narratius. Per altra 
banda, es farà un treball sistemàtic d'estudi i d'exercicis sobre les normatives 
lingüístiques de català i castellà en l’àmbit que proporcionen les dues Unitats 
Formatives (una per a la llengua catalana i una altra per a la llengua castellana, de 10 
hores lectives cadascuna), dedicades íntegrament a aquestes qüestions.  
 
En concret, les metodologies utilitzades a l’assignatura seran les següents: 

A. Classe lectiva 
B. Exercicis individuals a l’aula 
C. Exercicis individuals fora de l’aula 
D. Lectura de textos 
E. Visionat de productes audiovisuals  

 
• Tots dos àmbits de treball (Bloc 1 i Bloc 2) tindran seguiment acadèmic, tant per part 
dels professors de les Unitats Formatives com pel professor del Grup Troncal de 
l’assignatura, els quals estaran a disposició de l’estudiant durant mitja hora setmanal 
en l’horari i el lloc que s'indicarà als estudiants. 
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8. AVALUACIÓ GENERAL: 
• La nota global de l’assignatura resulta de la mitjana aritmètica de tres notes parcials: 
 
a) BLOC 1 - Grup Troncal de l'assignatura: 60% del total 
Aquest bloc estarà integrat per: 
1) Examen final de l'assignatura: 40% del total de l'assignatura. 
2) Exercicis a l’aula i treballs individuals: 20% del total de l'assignatura. 
 
Aquest bloc es considera un conjunt unit i coherent, de manera que l'estudiant 
no es podrà presentar a l'examen final si no ha lliurat un mínim d'exercicis i de 
treballs marcats pel professor a classe, en el moment i la forma que s’indiquin. 
Aquest mínim és del 70% del total d'exercicis i treballs encarregats pel professor. La 
mitjana dels exercicis individuals amb el resultat de l’examen final, segons els tants per 
cent indicats abans, donarà la nota final del BLOC 1, és a dir, la primera nota 
parcial de l'assignatura. 
 
b) BLOC  2 - Unitats Formatives: 40% del total 
Aquest bloc estarà integrat per: 
1) Unitat Formativa de Català: 20% del total de l'assignatura 
Per aprovar aquest bloc, l'estudiant haurà de superar un examen de nivell de català 
que es convocarà en el marc de l'assignatura. La nota mínima per a considerar 
aprovada l'avaluació de la UF de Català serà de 7. Aquesta és la segona nota 
parcial de l'assignatura. 
2) Unitat Formativa de Castellà: 20% del total de l'assignatura 
Per aprovar aquest bloc, l'estudiant haurà de superar un examen de nivell de castellà 
que es convocarà en el marc de l'assignatura. La nota mínima per a considerar 
aprovada l'avaluació de la UF de Castellà serà de 7. Aquesta és la tercera nota 
parcial de l'assignatura. 
 
 
• Per aprovar l’assignatura de Llengua, l’estudiant ha d’haver superat els tres 
elements d’avaluació que la componen (Grup Sencer, UF 1 i UF 2). Aquesta norma 
general es concreta de la manera següent: 
a) Primera convocatòria 
– En el cas d'haver aprovat els tres elements d'avaluació, es farà la mitjana aritmètica 

segons les proporcions indicades (60% Grup Troncal, 20% UF 1 i 20% UF 2). 
– Si en la primera convocatòria se suspèn algun dels elements d'avaluació, l'estudiant 

tindrà l'assignatura suspesa. 
b) Segona convocatòria 
– En la segona convocatòria, l’estudiant només haurà de recuperar la part o les parts 

avaluades pendents. Si la part suspesa és la corresponent al Bloc Troncal, 
l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen final, però només podrà fer-lo si ha 
fet els exercicis i els treballs durant el curs, segons les condicions abans 
esmentades. 

– Si l'estudiant no aconsegueix recuperar la part o les parts suspeses, suspendrà tota 
l’assignatura i el pròxim curs haurà de matricular-se de nou de Llengua. En 
cas que l'estudiant tingui alguna UF de l'assignatura aprovada, aquesta nota se 
li mantindrà per a futures convocatòries. És a dir, si ha aprovat una UF, no 
haurà de tornar a examinar-se d'aquesta part aprovada. 
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9. AVALUACIÓ DE RESULTATS 
L’avaluació d’aquesta assignatura es farà segons els següents paràmetres: 

A. Examen Final Bloc 1 
B. Exàmens Bloc 2 (Unitats Formatives 1 i 2) 
C. Avaluació d’exercicis individuals  
D. Avaluació de participació a classe. 

 
Competència 1:  

• L’estudiant ha de demostrar un coneixement i un correcte ús escrit de les 
llengües oficials (català i castellà). (B, C) 

Competència 2:  
• L’estudiant ha de demostrar la capacitat i l'habilitat per expressar-se amb 

fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües oficials. (A, C, D) 
Competència 3:  

• L’estudiant ha de demostrar la capacitat per llegir i analitzar textos i documents 
de qualsevol tema rellevant i saber adaptar-los per a un públic majoritari. (A, C) 

Competència 4:  
• L’estudiant ha de demostrar la capacitat i habilitat d’exposar raonadament 

idees, a partir dels fonaments de la retòrica i de las teories de l’argumentació. 
(A, C, D) 

Competència 5:  
• L’estudiant ha de demostrar el coneixement dels elements primordials que 

intervenen en els textos de ficció, amb la capacitat d'anàlisi de les estructures 
narratives que hi apareixen. (A, C) 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA:  
A l'assignatura es treballaran diferents tipus de materials: 
 
• BLOC 1 (GRUP TRONCAL) 
 
a) Els vinculats directament als contigunts del programa del BLOC 1 de l'assignatura. 

En aquest cas, el professor haurà de seleccionar dos llibres de lectura obligatòria 
dins d'aquesta llista: 
• BORGES, Jorge Luis (2005), Arte poética: seis conferencias. Barcelona: Crítica 
• CASSANY, Daniel (2002) La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries. 
Traducció al castellà: CASSANY, Daniel (2006) La cocina de la escritura. 
Barcelona: Anagrama. 
• LODGE, David (1998) L’art de la ficció. Barcelona: Empúries, 1998. 
Edició en castellà: LODGE, David (2006) El arte de la ficción. Barcelona: Península. 
• PAGÈS, V. (1998) Un tramvia anomenat text. El plaer en l’aprenentatge de 
l’escriptura. Barcelona: Empúries. 
• PASTOR, Lluís (2008) Escritura sexy. Barcelona: Editorial UOC 
• POE, Edgar Allan (2007) La filosofía de la composición / El cuervo. México DF: 
Editorial Fontamara. 
• SÁEZ, F. ( 2003) Comunicació i argumentació. Barcelona: Trípodos. 
• TOULMIN, Stephen (2007) Los usos de la argumentación. Barcelona: Península 
• TOUTAIN, F. (2000) Sobre l’escriptura.Barcelona: Trípodos.  

 
b) Els materials utilitzats com a elements d'anàlisi i discussió a classe, bàsicament 

textos literaris i textos d'opinió. En aquest cas, el professor indicarà en cada 
moment els textos que l'estudiant ha de llegir i preparar, ja sigui un llibre sencer, 
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una part d'ell o una selecció de textos que pugui lliurar el mateix professor. En tots 
els casos, aquestes lectures seran obligatòries  per al seguiment de l'assignatura. 

 
c) Per últim, també es podran utilitzar materials audiovisuals, bàsicament pel•lícules, 

per desenvolupar algun aspecte concret del programa de l'assignatura. 
 
 
 
• BLOC 2 (UNITATS FORMATIVES) 
Les unitats formatives tindran la seva bibliografia pròpia, acompanyada dels exercicis i 
materials pràctics que lliuri el professor. Les referències bàsiques són: 
 
1. Unitat Formativa de Català 

• LACREU, Josep (1996) Manual d’ús de l’estàndard oral. València: Universitat de 
València. 
• ORTEGA, Rudolf (2008) Tinc un dubte. El petit llibre del català correcte. 
Barcelona: La Magrana. 
• VIDAL, Pau (2005) En perill d'extinció. 100 paraules per salvar. Barcelona: 
Empúries. 
• BADIA, J. (2000) 1.000 exercicis per al nivell C. Barcelona: Castellnou. 
 

 
2. Unitat Formativa de Castellà 

• CASADO, Manuel (2005) El castellano actual, usos y normas. Pamplona: 
Ediciones Universidad de Navarra. 
• GRIJELMO, Álex (2006) La gramática descomplicada. Madrid; Taurus Ediciones. 
• RAE (2002) Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. 

 

 
 
 
 
 
 
PREPARAT PER: Professors de l'assignatura 
 
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ: 20 de juliol del 2009 


