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Subject's general information

Subject name LANGUAGE CONSULTANCY IN THE MASS MEDIA

Code 12348

Semester 1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION

Typology Degree Course Character Modality

Master's Degree in Applied
Languages (M2016)

1 COMPULSORY
Virtual
learning

Course number of
credits (ECTS)

5

Type of activity, credits,
and groups

Activity
type

PRAULA TEORIA

Number of
credits

2.6 2.4

Number of
groups

1 1

Coordination MANCHO BARÉS, GUZMAN

Department ENGLISH AND LINGUISTICS

Teaching load
distribution between
lectures and
independent student
work

Distribución de horas de trabajo del estudiante 
Horas de dedicación Porcentaje de dedicación 
Consulta de los espacios del aula virtual 15h 12% 
Lectura y estudio de la documentación 60h 48% 
Sesiones presenciales 5h 4% 
Realización de las actividades individuales 40h 32% 
Participación en debates 5h 4% 
Total 125h 100% 

Important information
on data processing

Consult this link for more information.

Language CATALÁN 
CASTELLANO

Distribution of credits M1 1.6CA 
M2 1.6CA 
M3 1.6CA

Office and hour of
attention

concertar tutoría virtual

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/ljIirDLEOoUr5Rj


Teaching staff E-mail addresses
Credits
taught by
teacher

Office and hour of attention

MANCHO BARÉS, GUZMAN guzman.mancho@udl.cat 0

ROMERO GALERA, SÍLVIA sromero@cpnl.cat 5

Subject's extra information

This subject is intended for students to learn the general operation of linguistic services in the media. They are also
introduced to learning some of the most common procedures in linguistic consulting. This is an essentially practical
subject.

Learning objectives

The student should be able to:

Learn about language consulting activities in the media
Learn the theoretical concepts related to proofreading
Start in proofreading techniques of written and oral texts
Learn about and know how to use reference materials appropriate for proofreading written and oral texts

Competences

BASIC COMPETENCES

1. Apply the acquired knowledge and have the ability to solve problems in new or unfamiliar environments
within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study

SPECIFIC COMPETENCES

1. Use Catalan or Spanish at a professional expert level as well as English or French at an advanced level.
2. Implement new information and communication technology in the fields of education, linguistic correction,

terminology and intercultural communication.
3. Apply proofreading techniques in Spanish and/or Catalan.

Subject contents

Mòdul 1. Introducció a la llengua dels
mitjans de comunicació

1.La llengua dels mitjans de comunicació
2. Gèneres periodístics i tipologies
textuals en els mitjans de comunicació
Activitats 1, 2

Mòdul 2. Correcció i assessorament
lingüístic: aspectes teòrics i metodològics

3. Els conceptes de correcció i adequació
lingüística 
4. Metodologia i criteris de correcció i
adequació 
Activitats 3, 4
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Mòdul 3. Pràctica d’assessorament lingüístic
en mitjans de comunicació

5. Materials i fonts de referència per a
l’assessorament lingüístic
6. Pràctica de l’assessorament lingüísticen
textos escrits
Activitats 5, 6, 7

 

Methodology

Distribució de la informació en l’espai virtual i formes de comunicació:

- En l’espai Recursos trobareu per a cada mòdul:

Objectius
Índex : inclou el programa dels continguts de cada mòdul i enllaços entre aquests i els materials de la
bibliografia.

Documentació: lectures específiques més adequades per a les tasques de cada mòdul

 

- En l’espai Activitats trobareu els documents corresponents a

les activitats que es realitzaran durant el curs. Es podrà consultar

la nota a través d’aquest espai o del de Qualificacions.

 

- En l’espai Debat trobareu el plantejament de l’Activitat 3.

 

- L’espai Correu serà l’instrument de comunicació que s’utilitzarà entre el professorat i els estudiants, així com
entre el professor i un estudiant individual en els casos en què tant l’un com l’altre considerin necessària la
privacitat. Us demanem que no utilitzeu el correu extern del professor, excepte en el cas que resultés
absolutament necessari.

 

- En l’espai Anuncis el professorat podrà indicar incidències relacionades amb l’assignatura que no estiguin
directament relacionades amb els continguts.

 

- En l’espai Qualificacions trobareu la qualificació de les activitats així com la nota final de la assignatura.

 

NOTA: Recomanem que la connexió amb l’espai virtual de l’assignatura sigui de caràcter diari. En qualsevol cas,
no és recomanable que un estudiant passi més de 48 hores sense connectar-se. 

Development plan

Sessió presencial inicial 5 d’octubre

Mòdul 1
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Inici 15 d’octubre

Fi 10 de novembre

Tema 1 15-27 d’octubre

Tema 2 28 d’octubre-10 de novembre

Sessió presencial de seguiment 26 d’octubre

Activitats 1 i 2 10 de novembre

 

Mòdul 2

Inici 11 de novembre

Fi 8 de desembre

Tema 3 11-24 de novembre

Tema 4 25 de novembre-8 de desembre

Sessions presencials de seguiment 23 de novembre

Activitat 3 18-24 de novembre (debat)

Activitats 4  8 de desembre

 

Mòdul 3

Inici 9 de desembre

Fi 7 de febrer

Tema 5 9-22 de desembre

Tema 6 7-19 de gener

Tema 7 20 de gener-2 de febrer

Sessions presencials de seguiment 21 de desembre i 1 de febrer

Activitat 5 22 de desembre

Activitats 6 i 7 2 de febrer

Evaluation

El professorat farà públiques les qualificacions de cada bloc d’activitats uns 15-20 dies després del seu lliurament.
Per obtenir la nota final, caldrà haver presentat totes les activitats.

Activitats Valor avaluació Nombres d'hores

Activitat 1 10 12.5

Activitat 2 10 12.5

Activitat 3 10 12.5
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Activitat 4 20 25

Activitat 5 10 12.5

Activitat 6 20 25

Activitat 7 20 25

Total 100 125
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Articles

Camps, O. (2010): “L’assessorament lingüístic a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals” dins Nogué, N.;

2019-20

http://cvu.rediris.es/pub/bscw.cgi/d1573250/Manual de estilo de El Pa%C3%ADs.pdf


Bladas, Ò.; Payrató, Ll. (ed.): L’assessorament lingüístic: funcions i criteris. Barcelona: PPU, 85-101.

 

Torra, G. (2010): “El Departament d’Assessorament Lingüístic de TVC” dins Nogué, N.; Bladas, Ò.; Payrató, Ll.
(ed.) (2010): L’assessorament lingüístic: funcions i criteris. Barcelona: PPU, 173-196.

 

 

Referències web

Fundación Español Urgente http://www.fundeu.es/

 

És a dir. Portal Lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals http://esadir.cat/presentacio

 

 

Institut d'Estudis Catalans:

Diccionari de la llengua catalana  http://dlc.iec.cat/

Gramàtica de la llengua catalana (versió provisional electrònica)

http://www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp

 

Libro de estilo de La Voz de Galicia http://www.prensaescuela.es/web/archivos/lestivoz.pdf

 

Libros de estilo on-line. Listado de Tíscar Lara:  http://tiscar.com/2008/03/03/libros-de-estilo-online/

 

 

Llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals http://www.ccma.cat/llibredestil/manuals-destil/s-
llengua

Mòdul 1. 4.1 Model de llengua estàndard i 4.2 Garanties de qualitat lingüística

Mòdul 2. 4.3 Usos lingüístics 4.4 Redacció 4.5 Locució

 

Manual de estilo de RTVE. Directrices para los profesionales.

http://manualdeestilo.rtve.es/el-lenguaje/6-1-caracteristicas-esenciales-del-lenguaje-periodistico/

 

Optimot. Consultes lingüístiques. http://optimot.gencat.cat/

 

Real Academia Española de la Lengua:

Diccionario de la lengua española http://www.rae.es/rae.html
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Corpus de referencia del español actual (CREA) http://corpus.rae.es/creanet.html

 

Termcat. Centre de Terminologia. http://www.termcat.cat/

 

Universidad de León. Diccionario de variantes del español http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/0000.htm
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