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1. PRESENTACIÓ DE LA GUIA 
 
Benvinguts al curs de Català Escrit II de la Uned Sènior. Aquesta guia pretén  
proporcionar a l'alumne la informació necessària sobre la matèria que està a punt de 
cursar. El document comença amb una petita introducció del curs així com els 
requisits previs. Seguidament es presenten els objectius, la programació dels 
continguts així com també la bibliografia recomanada. 
 
Aquesta assignatura es concep com un curs d'aprenentatge de la llengua catalana 
escrita, adreçat bàsicament a totes aquelles persones catalanoparlants que van fer 
tota la seva escolarització en castellà i, per tant, no van poder fer l'aprenentatge de la 
seva llengua materna.  
 
 
2. INTRODUCCIÓ GENERAL A LA MATÈRIA 
 
Amb el curs s'adquiriran les formes i les estructures (ortografia, morfologia i sintaxi) 
del sistema lingüístic que permeten a l'estudiant expressar-se per escrit amb una 
fluïdesa suficient, sense errors que impedeixin la comprensió. 
  
D'altra banda, es vol reconèixer que la llengua és el conjunt de varietats que utilitzen 
els parlants segons la seva pertinença a una àrea territorial, a una generació i a uns 
àmbits d'ús. Conèixer el valor de la varietat estàndard com a llengua de referència 
comuna entre tots els parlants. 
 
I en darrer lloc, el curs de català escrit II pretén analitzar, comparar i crear diferents 
tipus de text a partir de les característiques que els són pròpies. 
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3. OBJECTIUS  
 
1. Entendre el contingut textual, globalment i detalladament, en textos escrits de 
caràcter no especialitzat. 
 
2. Escriure textos descriptius, narratius i instructius de caràcter no especialitzat 
relacionats amb els àmbits familiar i social.  
 
Vetllar perquè els textos tinguin una estructura coherent i estiguin redactats amb una 
correcció gramatical i ortogràfica acceptables, perquè les idees estiguin clarament 
cohesionades i perquè l'expressió s'adeqüi a la situació comunicativa.  
 
 

4. CONTINGUTS 
 
Sessió 1 
 
Presentació del curs  
Objectius lingüístics: Ortografia: puntuació. 
Marc textual: Comentari i revisió de textos. 
 
Sessió 2 
 
Objectius lingüístics: Ortografia: vocalisme. 
Marc textual:  Comentari i revisió de textos. 
Expressió escrita 
 
Sessió 3 
 
Objectius lingüístics: Ortografia: les lletres b/v; les lletres p/b, t/d, c/g.                             
Marc textual:  Comentari i revisió de textos. 
Expressió escrita 
 
Sessió 4 
 
Objectius lingüístics: Ortografia: l'accentuació i la dièresi. 
Marc textual: Comentari i revisió de textos. 
Expressió escrita 
 
Sessió 5 
 
Objectius lingüístics: Ortografia: les lletres ix/x, g/j, tx/ig. 
Marc textual:  Comentari i revisió de textos. 
Expressió escrita 
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Sessió 6 
 
Objectius lingüístics: Ortografia: les lletres m-mpt/mpc-n; la essa. 
Marc textual: Comentari i revisió de textos. 
Expressió escrita 
 
Sessió 7 
 
Objectius lingüístics: Ortografia: les lletres r/rr, l·l, h. 
Marc textual: Comentari i revisió de textos. 
Expressió escrita 
 
Sessió 8 
Objectius lingüístics: Morfologia: l’article. 
Marc textual: Comentari i revisió de textos. 
Expressió escrita 
 
Sessió 9 
 
Objectius lingüístics: Morfologia: el substantiu. 
Marc textual: Revisió de textos. 
Expressió escrita 
 
Sessió 10 
Objectius lingüístics: Morfologia: l’adjectiu. 
Marc textual: Comentari i revisió de textos. 
Expressió escrita 
 
Sessió 11 
 
Objectius lingüístics: Morfosintaxi: els pronoms.  
Marc textual: Comentari i revisió de textos. 
Expressió escrita 
 
Sessió 12 
Objectius lingüístics: Morfosintaxi: les preposicions. 
Marc textual: Comentari i revisió de textos. 
Expressió escrita 
 
Sessió 13 
 
Objectius lingüístics: Lèxic: derivació. 
Marc textual: Comentari i revisió de textos. 
Expressió escrita 
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Sessió 14 
 
Objectius lingüístics: Lèxic: composició. 
Marc textual: Revisió de textos. 
Expressió escrita 
 
Sessió 15 
 
Objectius lingüístics: Lèxic: barbarismes. 
Marc textual: Comentari i revisió de textos. 
Expressió escrita 
 
 

5. MITJANS I ACTIVITATS 
 
El curs està dividit en 15 sessions de caràcter presencial de dues hores cada una.  
 
Durant les sessions es combinarà la teoria amb les activitats que permetran posar en 
pràctica els coneixements assolits. 
 
 

6. AVALUACIÓ: 
 
L'avaluació de la materia respon als principis d'avaluació continuada. Els principals 
elements per avaluar l'aprenentatge dels alumnes seran: 
 
- l'assistència 
- la participació activa a l'aula 
- l'esforç en les activitats que es portin a terme. 
 
 

7. ORIENTACIONS BIBLIOGRÀFIQUES: 
 
Camps, Anna. Context i aprenentatge de la llengua escrita. Barcelona: Barcanova, 

1994. 
 
Consell d'Europa. Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, 

ensenyar, avaluar (MECR). 2002. 
 
Generalitat de Catalunya. Secretaria de Política Lingüística. Programa de llengua 

catalana. Nivell intermedi. Març 2005. 
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