Curs de català C1
Nom de l'assignatura
Català C1

Any acadèmic
2016-17

Dates, horari i aula

- Del 9 de gener de 2017 al 7 de juny de 2017
- Els dimarts i dijous de 13.30 hores a 15.30 hores
- Aula SAL-D1, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.
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Període de docència i durada

Semestral, 120 hores, 80 de presencials i 40 de no presencials.

Preu

preu per a PDI, PAS i personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la
Universitat: 90 euros (120 hores); preu per als alumnes i amics i amigues: 195 euros
(120 hores); preu extern: 280 euros (120 hores).

Informació i inscripció

<http://slg.uib.cat/Oferta-2014-15/>

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 d’11 a 13 hores (despatx de professors de l'Àrea
d'Idiomes Moderns del Servei Lingüístic, edifici Beatriu de Pinós).
Son Lledó
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
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Prerequisits
Cap

Competències del curs
Comprensió oral i comprensió escrita
Comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i reconèixer-ne el
sentit implícit.

Expressió oral
Expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera
molt evident paraules o expressions. Emprar la llengua de manera flexible i eficaç per
a propòsits socials, acadèmics i professionals.
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Expressió escrita
Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostrar
un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de
cohesió.

Descripció dels continguts
Comprensió i expressió escrita
Descripció de persones.
Descripció d’espais i objectes.
Ressenyes de lloc.
Narració i diàlegs.
Narració d’una escena. Relat breu.
Cròniques.
Textos predictius.
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La carta formal.
Textos instructius i explicatius.
L’entrevista.
La biografia i la ressenya històrica.
El correu electrònic.
Textos expositius.
Textos argumentatius. L’article d’opinió.

Comprensió i expressió oral:
Descripció de persones.
Converses telefòniques.
Descripció d’objectes.
Records nostàlgics.
Conversa: opinió.
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Relatar: puntuació i interpretació del text.
Diàlegs en petits grups.
Interpretació. Improvisar un diàleg.
Lectura en veu alta.
Les converses telefòniques.
Donar instruccions.
L’entrevista.
L’exposició oral.

Morfosintaxi:
Adjectius.
Substantius: gènere i nombre.
Verbs: perífrasis d’obligació, de probabilitat i d’imminència.
Els verbs ser i estar.
Construccions amb el amb valor neutre i estructures similars.
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Oració simple i oració composta.
Verbs amb formes velaritzades.
Verbs: interferències entre la segona i la tercera conjugació.
Formes no personals del verb.
Oracions de relatiu adjectives.
Pronoms relatius.
Enllaços.
Determinants.
Morfologia verbal.
Temps composts i correspondències verbals.
Oració simple.
Substitució del complement directe.
Substitució del complement indirecte.
Combinació de pronoms febles.
Pronoms febles en i hi.
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Oració composta.
Oracions de relatiu.
Canvi i caiguda de preposicions.

Lèxic
Derivació: sufixos.
Comparació: metàfora, sentits figurats, frases fetes, refranys.
Convencions gràfiques.
Sinonímia.
Antonímia.
Precisió lèxica.
Polisèmia i homonímia.
Composició.
Composts: sintagmes lexicalitzats.
Reculls lèxics: els diccionaris.
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Lèxic característic de les varietats generacionals.
Lèxic característic de les varietats històriques.
Descripció física.
Trets de caràcter.
Interferències.

Ortografia
· La

vocal neutra.

· Els

so [u] en posició àtona.

· Trobaments

vocàlics.

· Accentuació.

La dièresi.
L’apòstrof.
Confusions en monosíl·labs.
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Confusions en formes verbals.
Escriptura de b i v.
Ortografia de la essa sonora.
Ortografia de la essa sorda.
Escriptura de la essa sorda i la essa sonora.
Vibrants (r, rr).
Escriptura de la l, ll, l·l.
Escriptura de b-p, d-t i g-c.
Escriptura de j-g, tj-tg, ix-x, x-tx i ig.
Escriptura de m, n i mp.
Apostrofació.

Criteris d'avaluació
Per obtenir el certificat d’assistència al curs cal assistir a un mínim d’un 80 per cent
de les sessions.
Per obtenir el certificat C1 de coneixements de llengua catalana cal assistir a un
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mínim d’un 80 per cent de les sessions i aprovar l’examen. La prova escrita, que
consta de quatre parts, tindrà lloc a la darrera sessió del curs; en cas de superar-la,
posteriorment es convocarà la prova oral. El certificat que s'atorga, de la mateixa
manera que en tots els certificats de català que ofereix el Servei Lingüístic, és
equivalent al certificat de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de
Política Lingüística, tal com estableix el BOIB número 34, de 12 de març de 2013
(http://ieb.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST2645ZI142411&id=14241
1).

Certificació

Per obtenir el certificat d’assistència és obligatori assistir, com a mínim, a un 80 per
cent del total de les hores del curs.
Per obtenir un certificat acadèmic caldrà aprovar l’examen oral i escrit.

Bibliografia bàsica
- COMELLES, S.; GARCÍA, T.; MAS, M. (et al.), AU IDÒ! Illes Balears. Català per a adults.
C1 del Marc Comú de Referència de les llengües del Consell d'Europa. Barcelona:
Editorial Barcanova, 2011. ISBN: 9788448928629
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- Au idò! Solucionari. Català per a adults. C1. Illes Balears. ISBN 978-84-489-2863-6

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

http://slg.uib.cat

www.uib.cat

