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OBJECTIUS Aprofundir en la tasca iniciada en l’assigna-tura 
llengua catalana I, 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 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 ad-quireixi 
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 sociolin-
güístics presents en la nostra societat que 
influencien directament la llengua i el seu 
ús, bilingüisme, dialectes,... 

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 o a 
través d’Internet (blocs, wikis,...) 



AVALUACIÓ Assistència: 15 % 

Pràctiques i participació a l’aula: 35 % 

Treball individual: 50 % 

LLENGUA DE DOCÈNCIA Català 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA � ARENAS I NOGUERA, C.; SANTAEULÀRIA I 

PÉREZ, A.; PIÑEIRO CARBALLAL, L.; 
MADRENAS TINOCO, M. D.; RINS SALAZAR, 
S. & BORDONS DE PORRATA-DORIA, G. 
Antologia de lectures. 4t ESO. Barcelona: 
MacGraw-Hill, 2008. 

� BADIA, JOAN; BALCELLS, JORDI; BERGUA, 
NEUS; BRUGAROLES, NÚRIA; GRIFOLL, 
JORDI; RICART, FRANCESC. Català per a 
persones adultes. Barcelona: Edicions 
Castellnou, 1998.  

� BADIA, J.; BRUGAROLES, N.; TORNÉ, R.; 
FARGAS, X. El llibre de la llengua catalana. 
Barcelona: Edicions Castellnou, 1997. 

� BADIA, J.; BRUGAROLAS, N.; GRIFOLL, J. 
Curs de llengua catalana NIVELL B. 
Barcelona: Edicions Castellnou, 1995. 

� SOLÀ, JOAN; LLORET, MARIA-ROSA; MASCARÓ, 
JOAN; PÉREZ SALDANYA, MANUEL (directors). 
Gramàtica del català contem-porani. 3 vol. 
Barcelona: Empúries, 2002. 

ALTRES RECURSOS Emprarem tots els recursos que ens pugui 
aportar la xarxa Internet. 

 


