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Tipus
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Correu electrònic: Mar.Massanell@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits
Cap.

Objectius
Analitzar els fonaments lingüístics i històrics de la normativa de la llengua catalana establerta per l'Institut
d'Estudis Catalans.

Competències
Llengua i literatura catalanes
Conèixer i saber interpretar la justificació filològica, teòrica i històrica de la normativa lingüística vigent.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Estudis de Català i Espanyol
Conèixer i saber interpretar la justificació filològica, teòrica i històrica de la normativa lingüística vigent.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
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Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Estudis d'Anglès i Català
Conèixer i saber interpretar la justificació filològica, teòrica i històrica de la normativa lingüística vigent.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de
la llengua actual que més problemàtica susciten.
2. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals
aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
3. Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua catalana estàndard oral i
escrita.
4. Construir textos normativament correctes
5. Construir textos normativament correctes.
6. Conèixer els principis de correcció que requereix la llengua estàndard i els diferents registres i
varietats.
7. Conèixer els recursos en diversos suports que faciliten l'aplicació de la normativa vigent.
8. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
9. Explicar les normes ortogràfiques.
10. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
11. Interpretar la problemàtica i les condicions de l'ús correcte sancionat de la llengua catalana en la
societat multicultural actual i al llarg de la història.
12. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.
13. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.

Continguts
1. Variació i norma.
2. Normativització i estandardització.
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2. Normativització i estandardització.
3. L'Institut d'Estudis Catalans i l'autoritat lingüística.
4. El corpus normatiu de la llengua catalana: etapes, obres, criteris.
5. La divulgació de la normativa: eines i recursos.
6. Estudis de cas.

Metodologia
Aquesta assignatura de 6 crèdits ECTS demana una dedicació aproximada de 150 hores per part de
l'estudiant, 45 de corresponents a activitats dirigides (classes teòriques, seminaris de discussió de textos,
correcció d'exercicis) i 102 d'activitats autònomes (lectura de bibliografia, elaboració d'exercicis, estudi).

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

45

1,8

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13

102

4,08

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Tipus: Dirigides
Classes teòriques, seminaris de discussió de textos, correcció d'exercicis
Tipus: Autònomes
Lectura de bibliografia, elaboració d'exercicis, estudi

Avaluació
L'avaluació es basarà en evidències de tres tipus:
- Preguntes de resposta breu (30%).
- Resolució d'exercicis pràctics (30%).
- Tests (40%).
A l'inici de cada activitat d'avaluació, la professora informarà els estudiants del procediment i de la data de
revisió de les qualificacions.
Si un estudiant ha estat avaluat de menys del 66,6% de l'assignatura, rebrà la consideració de "no avaluable".
Per optar a la reavaluació cal complir dues condicions: (1) haver estat avaluat almenys del 66,6% de
l'assignatura i (2) tenir una nota d'avaluació continuada compresa entre 3,5 i 4,9. L'estudiant que compleixi
aquestes condicions podrà ser reavaluat almenys del 50% de les activitats de l'avaluació continuada. La
qualificació màxima de la reavaluació és 5.
En cas que es detectin irregularitats com el plagi o la còpia en una activitat d'avaluació, la qualificació
d'aquesta activitat serà 0. Si les irregularitats afecten diverses activitats d'avaluació, llavors la qualificació final
de l'assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Preguntes de resposta breu

30%

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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Resolució d'exercicis pràctics

30%

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tests

40%

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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