Curs de Català C2
Nom de l'assignatura
Català C2

Any acadèmic
2016-17

Dates, horari i aula

Del 6 d'octubre de 2016 al 16 de març de 2017
Els dimarts i els dijous de les 13 a les 15 hores.
Aula D1SAL de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda del campus universitari.

Període de docència i durada

Semestral, 120 hores (80 de presencials i 40 de treball autònom supervisat pel
professor).
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Preu

Preu per a PDI, PAS i personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la
Universitat: 90 euros; preu per als alumnes i amics i amigues: 195 euros; preu extern:
280 euros.

Informació i inscripció

<http://slg.uib.cat/MATRICULA/curs-actual/>

Professor/a responsable
Jordi Amengual

Despatx de professors de l'Àrea d'Idiomes Moderns del Servei Lingüístic (edifici
Beatriu de Pinós)
Informació de contacte: <http://slg.uib.cat/estructura/>
Horari de tutories: dilluns i dimecres de 14 a 15 hores .

Son Lledó
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
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Prerequisits

Convé acreditar, tot i que no és requisit indispensable, el nivell C1 de català.

Competències del curs
Comprendre sense dificultat qualsevol tipus de producció oral en directe o emesa per
mitjans audiovisuals; assolir un domini de l’ús de la llengua que permeti llegir i
entendre correctament tot tipus de textos; escriure òptimament i creativament si
escau textos de caràcter personal i professional o documents en qualitat de ciutadà;
parlar de manera ben estructurada i fluida demostrant un ampli domini lèxic i
d’estructures gramaticals; participar sense gens d’esforç i amb absoluta naturalitat en
tota mena de converses o discussions demostrant-hi un ús òptim
d’expressionsidiomàtiques i col·loquials.

Descripció dels continguts
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Ortografia
L’alfabet fonètic
La classificació dels sons
Els òrgans de fonació
El vocalisme
La vocal neutra
La síl·laba: la separació a final de ratlla i la separació de mots composts
Els contactes vocàlics
La dièresi
L’accentuació
Paraules amb doble possibilitat d’accentuació
El guionet
La fonètica sintàctica
Els contactes consonàntics
Les consonants oclusives: b/p, d/t, c/g
La b, la v i la w
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La essa sorda i la essa sonora
Les grafies j/g, x/ix, tx/ig
Les grafies m, n i ny
Les grafies l, ll i l·l
Les grafies r i rr
La lletra h
L’ús de majúscules i minúscules
L’ús del guionet
Altres signes gràfics: els signes d’interrogació i exclamació, els parèntesis, els
claudàtors, les cometes, el guió curt, el guió llarg, la barra i l’asterisc.

Morfosintaxi:
El substantiu: gènere i nombre
L’adjectiu: gènere i nombre
3

L’article
Els possessius
Els numerals
Els quantitatius
Els indefinits
Morfologia verbal: verbs irregulars, els verbs velars, les perífrasis verbals
Els pronoms personals forts
Els pronoms personals febles
Els adverbis i les locucions adverbials
Les preposicions
L’oració
El sintagma nominal
El sintagma verbal
L’oració de relatiu
Els pronoms relatius
Ús dels verbs ésser i estar
La substitució pronominal
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L’oració substantiva
Les conjuncions
L’oració adverbial
L’oració composta

Lèxic
Els diccionaris i els vocabularis
El procés de formació històrica del lèxic
La generació de nous elements lèxics: l’habilitació, la derivació amb sufixos, els
verbs derivats, els derivats parasintètics, els prefixos aspectuals, la composició
Les relacions lexicosemàntiques: sinonímia, antonímia i hiponímia
Els neologismes
La terminologia científica
Sigles, acrònims i símbols
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El llenguatge administratiu
El sentit figurat i els trops
Els pseudoderivats
Els gentilicis

Comprensió i expressió escrita
Les propietats textuals: l’adequació, la coherència, la cohesió, l’estilística
Les convencions estilístiques
La redacció juridicoadministrativa
L’article d’opinió
L’article científic
El text literari
El text històric
Textos literaris populars
La invitació
La sol·licitud
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Textos poètics
La carta formal
El resum
El comentari de text

Metodologia

Exposicions teòriques i exercicis pràctics. També es preveu, amb la part no presencial
del curs (40 hores), una dedicació autònoma de l'alumne.

Criteris d'avaluació

Avaluació contínua i exàmens oral i escrit

Certificació

Per obtenir un certificat d’assistència és obligatori assistir, com a mínim, a un 80 per
cent del total de les hores del curs, i caldrà sol·licitar-lo formalment.
Per obtenir el certificat acadèmic caldrà, a més del 80 per cent d’assistència, aprovar
els exàmens oral i escrit.
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Aprovar el curs suposa l'atorgament de diversos crèdits ECTS (pendent)

Bibliografia bàsica
Llibre de text
- DOLORS TAULATS (editora). Curs de llengua catalana nivell superior, C2. Castellnou
edicions, 2014. ISBN 978-84-9804-842-1.
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