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PROGRAMA ASSIGNATURA 

ASSIGNATURA LLENGUA CATALANA I 

TIPUS Optativa 

CURS 1r 

QUADRIMESTRE 1r 

HORARI Dijous de 16:30h a 18:30h 

AULA Veure l’apartat HORARIS de la pàgina web del 
programa: http://www.senior.udl.cat/img/docs/horaris.pdf 

PROFESSOR/A RESPONSABLE  Francesc Català Alòs 

DEPARTAMENT Educació i infància (Ajuntament de Lleida) 

ADREÇA ELECTRÒNICA fcatala@eip.udl.catu  

OBJECTIUS Assolir un coneixement bàsic de la llengua 
catalana que permeti a l’alumne emprar-la amb 
certa normalitat i correcció acceptable en 
qualsevol situació comunicativa, ja sigui oral o 
escrita. 

CONTINGUTS 1. Domini del sistema lingüístic  
Treballar el sistema lingüístic a través 
d’exercicis pràctics per aconseguir que 
l’alumne adquireixi uns coneixements que li 
permetin aplicar les convencions orto-
gràfiques generals. 

2. Marc social, cultural i històric 
Oferir a l’alumne coneixements generals 
sobre l’origen, la història i la situació actual 
de la llengua, i també sobre la seva varietat, 
de manera que li permetin tenir una visió 
global del català en el marc polític i social de 
les llengües al món. 

3. Eines lingüístiques a la xarxa 
Exposar un seguit d’eines que trobem a 
Internet que poden ser útils a l’alumne, per 
exemple traductors en línia, diccionaris, 
enciclopèdies, terminologia,... 

METODOLOGIA 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. 
Hi ha exposicions teòriques bàsiques i sen-zilles 
a partir de les quals es treballa el tema amb 
activitats pràctiques de forma tradicional 
(exercicis) i, sobretot, a través d’Internet (blocs, 
wikis,...). 



AVALUACIÓ Assistència: 15 % 

Pràctiques i participació a l’aula: 35 % 

Treball individual: 50 % 

LLENGUA DE DOCÈNCIA Català 
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ALTRES RECURSOS Emprarem tots els recursos que ens pugui 
aportar la xarxa Internet. 

 


