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Informació general de l’assignatura 

Denominació EL CATALÀ. LLENGUA I LITERATURA 

Nombre de crèdits 

ECTS 

3 ECTS 

Coordinació FRANCESC CATALÀ ALÒS 

Departament/s EDICIONS I PUBLICACIONS 

Idioma d’impartició CATALÀ 

Professorat CATALÀ ALÒS, FRANCESC 

 

GUIA 
DOCENT 



Objectius acadèmics de l’assignatura 

1. Aprofundir en la tasca iniciada en l’assignatura Taller de 
català, per avançar cap un coneixement mitjà de la llengua 
catalana que permeti a l’alumne emprar-la amb normalitat i 
correcció acceptable en qualsevol situació comunicativa, ja 
sigui oral o escrita. 

 

Continguts fonamentals de l’assignatura 

1. Domini del sistema lingüístic. 
Incidir en el treball del sistema lingüístic (amb un ús 
pedagògic de la xarxa internet) per aconseguir que l'alumne 
adquireixi uns coneixements que li permetin aplicar les 
convencions ortogràfiques generals. 

2. La llengua catalana a la literatura. 
A través d’una antologia de lectures ens aproparem a la 
llengua catalana a través dels seus literats o de traduccions 
al català. Coneixerem tant els autors del text com una 
mostra de la seva obra en cada sessió. 

3. Sociolingüística. 
Analitzarem diferents fenòmens sociolingüístics presents en 
la nostra societat que influencien directament la llengua i el 
seu ús, bilingüisme, dialectes,... 

 

Eixos metodològics de l’assignatura 

El sistema d’aprenentatge emprat és interactiu, de manera que 
l’alumne no ha d’assimilar els coneixements de manera passiva sinó 
que els assumeix de forma pràctica a partir d’exercicis i explicacions 
compartides entre professor i alumne/a. 

Hi ha exposicions teòriques bàsiques i senzilles a partir de les quals 
es treballa el tema amb activitats pràctiques de forma tradicional o a 
través d’internet (blocs, wikis,...). 

 



Sistema d’avaluació 

Assistència: 15 % 

Pràctiques i participació a l’aula: 35 % 

Treball individual: 50 % 
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Recursos on-line 

Emprarem tots els recursos que ens pugui aportar la xarxa internet. 


