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ASSIGNATURA: Llengua catalana/Lengua española  

ESTUDIS: Com Aud, Per, Pub RP 

CODI: CAT / CAST 

 
TIPUS: Troncal     CURS: 1 (Pla antic)   SEMESTRE: 2Q  
CRÈDITS (hores/setmana:  
CRÈDITS ECTS:  
PROFESSOR:  
IDIOMA: Català/Español 
 
 
PREREQUISITS:  
 
CONEIXEMENTS PREVIS:  

Domini de la llengua normativa i de les normes ortotipogràfiques bàsiques per a l’edició 
de textos. 

 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  

Reforç, si s’escau, de llengua catalana i espanyola. 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  

Si alguna cosa deu distingir un comunicador, és la capacitat d’utilitzar professionalment 
el llenguatge, i abans que cap altre llenguatge la seva llengua. Aquesta assignatura vol 
iniciar l’estudiant en la consciència d’aquest ús professional del llenguatge i de la 
llengua: sobre la base de la seva suficiència lingüística, se li ofereixen uns fonaments 
teòrics i analítics amb els quals ha de poder construir textos propis a partir de la 
dissecció dels d’altri. En connexió amb l’assignatura de Teoria de la Comunicació i de la 
Informació i amb els Seminaris I i II, l’assignatura es centra en el procés de creació de 
textos, des de la idea inicial fins a la presentació final. 

 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  

1. Reforçar i consolidar la suficiència lingüística de l’estudiant en tots aquells aspectes 
relacionats amb la gramàtica catalana / espanyola. Acreditar la superació del nivell 
C de llengua catalana i espanyola. 

2. Oferir a l’estudiant els coneixements teòrics que necessita per interpretar i elaborar 
tota mena de textos, bàsicament argumentatius, narratius i descriptius. 

3. Potenciar els aspectes subjectius i les habilitats que permetin a l’estudiant 
reconèixer i desenvolupar un estil propi. 

 
CONTINGUTS:  

1. L’escriptura: de la idea al text. El text com a estratègia 
2. Tipologies textuals: descripció, narració i argumentació 
3. La construcció del text. La cohesió i la coherència del text. La puntuació 
4. El to. Llengua i situació. El registre. La intenció 
5. L’estil. Claus per definir l’estil. L’horitzó de l’estil. Estil i retòrica 
6. L’edició dels textos: qüestions bàsiques d’ortotipografia 
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METODOLOGIA: 
A partir d’exposicions teòriques dels punts fonamentals del programa, es discuteixen a 
classe exemples concrets i s’analitzen textos literaris o periodístics pertinents. L’anàlisi 
de casos permet, a més, treballar dubtes i dificultats del llenguatge i reforçar, així, el 
domini d’aspectes normatius. 

 
AVALUACIÓ:   
 
A. Exàmens (80%) 
B. Exàmens tipus test  
C. Treballs fets a casa (15%) 
D. Participació a classe (5%) 
 
La nota s’obté en un examen final, el resultat del qual pot ser millorat per la participació a 
classe, especialment a través de l’exercici de l’anàlisi activa de casos. 
 
Per aprovar l’assignatura de Llengua, però, cal superar la suficiència del nivell C de català i 
d’espanyol. El test de suficiència lingüística de la prova d’accés permet enquadrar cada 
estudiant en un nivell de totes dues llengües (A o coneixement nul, B, C, o D o coneixement 
alt). Durant el dos quadrimestres, els estudiants poden assistir, fora de l’assignatura, a 
classes de reforç lingüístic organitzades per la Facultat i anar superant nivells a través 
d’exàmens tipus test. El darrer test de totes dues llengües es farà a la primera part de 
l’examen de l’assignatura. Aprovar l’assignatura de Llengua i, en conseqüència, haver 
acreditat l’adquisició del nivell C de català i d’espanyol, serà imprescindible per poder passar 
a segon cicle. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha d’acreditar la superació del nivell C de llengua catalana i castellana 

[B]. 
Objectiu 2: 

• L’estudiant ha de ser capaç d’analitzar la forma i el fons de textos argumentatius, 
narratius i descriptius, comprovant-ne les característiques en relació amb models 
teòrics [A,C]. 

Objectiu 3: 
• L’estudiant ha de ser capaç d’elaborar un text propi i de corregir els aliens d’acord 

amb la normativa i tenint en compte les qüestions estilístiques i d’ortotipografia 
[A,C,D]. 
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AGENCIA EFE (2004) Manual de español urgente. Madrid: Cátedra. 
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