Curs de català A1
Nom de l'assignatura
Català A1

Any acadèmic
2017-18

Dates, horari i aula

- Del 2 d'octubre de 2017 al 5 de febrer de 2018.
- Els dimarts i dijous de les 15 a les 17 hores.
- Aula AB14, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Període de docència i durada

1

Semestral, 60 hores presencials.

Preu

Preu per a PDI, PAS i personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la
Universitat: 60 euros (60 hores); preu per als alumnes i amics i amigues: 98 euros (60
hores).

Informació i inscripció

<http://slg.uib.cat/MATRICULA/Informacio-2017-18-cursos-de-llengua-catalana/>

Professor/a responsable
Jordi Amengual Dolç

Informació de contacte: <http://slg.uib.cat/estructura/>
Horari de tutories: Dilluns i dimecres d’11 a 13 hores a les oficines del Servei Lingüístic
(Son Lledó).

Prerequisits
Cap
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Competències del curs

Les persones que facin aquest curs han d’aprendre a escriure textos molt senzills i breus
sobre temes familiars i d’interès personal, amb els recursos dircursius i lingüístics propis
d’un parlant novell. Així mateix, ha de dominar diferents tipologies textuals i analitzar, de
manera intuïtiva, els elements de la situació de comunicació. Ha d’escriure oracions
d’estrctura simple, tenir un repertori bàsic de paraules aïllades i d’expressions relatives a
situacions properes al seu àmbit laboral, la qual cosa li permet afrontar situacions
quotidianes de contingut previsible. Escriu amb una correcció ortogràfica molt limitada.

Descripció dels continguts
1. Expressió oral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar-nos i demanar que algú s’identifiqui.
Intercanviar informació personal.
Presentar terceres persones.
Donar informació sobre terceres persones.
Intercanviar informació sobre un lloc.
Demanar i dir què es fa habitualment i puntualment.
Demanar i dir l’hora.
Comparar horaris de diferents llocs.
Dir on viu algú.
Descriure l’habitatge i l’entorn.
Explicar qui són i com són els veïnats.
Fer comparacions.
Intercanviar informació personal sobre fets passats.
Expressar sentiments i estats d’ànim.
Intercanviar informació sobre menjars típics i hàbits alimentaris.
Expressar gustos i preferències sobre menjars.
Entendre i produir els intercanvis lingüístics necessaris en un restaurant.
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2. Expressió escrita
•
•

Escriure textos molt senzills i breus sobre temes familiars o d’interès personal,
amb els recursos discursius i bàsics d’un parlant novell.
Pot descriure, de manera molt lineal, els objectes, les persones i els llocs més
propers
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•
•
•
•
•

Pot narrar, de manera molt senzilla, breu i lineal què ha passat o passa al seu
voltant.
Pot argumentar, pot escriure textos molt breus i senzills sobre temes d’interès
personal per defensar una proposició.
Pot escriure textos molt breus sobre temes d’interès general, però pròxims al seu
camp d’interès personal.
Pot escriure documents personals com ara la llista de la compra, la postal, la
felicitació, la invitació…
Pot escriure documents en qualitat de ciutadà.

3. Comprensió oral
•
•
•
•

Entendre textos bàsics relacionats amb el nostre entorn més immediat.
Entendre informacions molt bàsiques sobre coses que passen al nostre voltant.
Comprendre les descripcions de lloc i de persona que se’ns fan.
Comprendre les indicacions que ens dóna algú per anar d’una banda a una altra.

4. Comprensió escrita
•
•
•
•
•
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Comprendre textos molt bàsics de fulletons informatius, etc.
Comprendre informacions molt senzilles de textos informatius.
Comprendre informació senxilla de cartells.
Comprendre informacions bàsiques en què es descriuen llocs i persones.
Comprendre informacions bàsiques sobre la família.

Metodologia
•
•
•

•

Avaluació inicial: demanar als alumnes quins coneixements tenen dels aspectes
que es tracten en cada unitat.
Explicació del contingut de cada unitat.
Activitats per treballar l’assimilació dels continguts de la unitat, tant a l’aula com
a casa.
Conclusió: repàs dels continguts vists i dels seus usos.

Criteris d'avaluació

Els alumnes treballaran regularment a classe. No es preveu, en principi, fer deures a casa,
tot i que en algun moment puntual se’n poden comanar.

Certificació
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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

- AA. VV. Veus 1, curs de català. Llibre de l’alumne. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2009.

Bibliografia complementària

- Rosell, J.; Homs, Ll. Parlem-ne. 33 situacions de català pràctic. Barcelona: Barcanova
Editorial, 2013.
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