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Informació general de l'assignatura

Denominació MONOGRAFIES DE LLENGUA CATALANA

Codi 101231

Semestre d'impartició 2n semestre

Caràcter Optativa

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1 grup gran

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Horari de tutoria/lloc A convenir

Departament/s Filologia Catalana i Comunicació

Modalitat Presencial

Idioma/es d'impartició Català

Grau/Màster Grau en Estudis Catalans i Occitans

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

berna@filcat.udl.cat
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Professor/a (s/es)
Antoni Bernadó

Informació complementària de l'assignatura

L’objectiu principal de l’assignatura gira al voltant de l’estudi aprofundit de la sintaxi catalana, prenent com a base
la prescripció normativa moderna per, des d’un punt de vista contrastiu, analitzar l’ús actual de la llengua.
Monografies s’endinsa en l’estudi dels temes més controvertits de la gramàtica catalana actual, en ressegueix
l’evolució històrica contrastant-la amb la variació dialectal, i proposa una visió reflexiva dels principals problemes
que la gramàtica normativa haurà d’enfrontar en un futur no gaire llunyà.

Competències significatives

Competències objectius formatius

Domini crític de la llengua catalana des de les
diferents perspectives gramaticals.
 

Consolidació del domini de la gramàtica de la
llengua catalana.
 

Capacitat d'analitzar i de reflexionar sobre l'estructura
i el funcionament de la llengua catalana.

Anàlisi crítica dels aspectes més controvertits
de la sintaxi catalana.

Preparació en l’anàlisi aprofundida d’aspectes
lingüístics complexos.
 

Estudi de l’ús gramatical des d’un punt de vista
diacrònic contrastiu.

Comprensió de la diversitat lingüística interna de
l’idioma en l’aplicació de la normativa.

Comprensió del paper de la relació entre la
normativa, la llengua estàndard i la variació en
la gramàtica actual.

Destresa en l’ús de fonts bibliogràfiques en l’anàlisi
gramatical.
 

Coneixement de les eines de consulta
lingüística més especialitzades.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Introducció general: La llengua normativa, l’estàndard i la variació lingüística.

2. La concordança del verb haver-hi i altres construccions relacionades.

3. L’article neutre: l’abstracció i la intensificació.

4. Els temps verbals.

5. Els circumstancials temporals.

6. Els verbs ser i estar.

7. El complement directe.

8. Els pronoms febles.

9. Ús dels possessius.

10. Canvi i caiguda de preposicions.

11. Els pronoms relatius.
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12. Ordre d’elements i duplicacions pronominals.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

activitat
CODIFICACIÓ / descripció
/ tipologia TPD

o* G* HP* HNP*

Classe magistral
(M)

Explicacions del professor
a l’aula.

     35       

Seminaris (S)                

Pràctiques (P)
Pràctiques d’anàlisi
gramatical.

     15    20

Treballs (T) Treball de curs.       35

Tutories (Tut)
Preparació del treball de
l’alumne.

       8       

Altres (AA)                

Avaluació (AV) Prova escrita final.        2    35

TOTAL       60    90

 

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no
presencials de l’alumne.

Sistema d'avaluació

mecanismes
d’avaluació

codificació /
descripció-criteris /
tipologia TPD

observacions O* Activitat %*

Assistència i
participació
(As)

Activitats
presencials.

       15

Taller
d’avaluació
(TA) (Examen)

Prova escrita del
conjunt de la
matèria.

       30

Informe (In) /
Treballs (T)

Treball de curs.        40

Altres (A)
Seguiment de les
pràctiques.

       15

TOTAL       100

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final.

Bibliografia i recursos d'informació
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Barcelona: Proa.
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Barcelona: IEC.
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