
Programes de formacto 

per a professors de llengtia catalana 

(BASIC, FORMA I FORMA II i FORMA III) 



COM/ensenyar catala als adults 

Extra num. 5, maig 1991 

Publicaci6 del Gabinet de Didactica 

© Departament de Cultura 

Programes deformacio per a professors 

de llengua catalana 

(BASIC, FORMA I, FORMA II 

i FORMA III) 

Direccio: Montserrat Gimeno. Disseny auricular: Conxita Macia. Assessorament: Isidor Marl Coordinacio: Rosa Arti-

gas. Disseny i elaboracio: Rosa Artigas, Joan Belles, Jaume Casassas, Quico Fenan, Ferran Lozano, Conxita Macia, 

Isidor Mari, Rosa Ruiz, CoHaboracions: Teresa Barenys, Niiria Benito i Rosa Vilalta. 

Coordinate de l'edicio: Carme Cororainas. Disseny: Javier Aceytuno. Fotocomposicio: Anglofort, d Rossello, 33,08029 Barcelo 
na. Impressio: Trebails Grafics, d Santander, 74,08020 Barcelona. 

Tiratge: 2.500 ex. Preu de cada exemplar: 350 PTA Diposit legal: 16.424/83. ISSN 0214-0667. 

Consultes, correspondencia i subscnpcions: Direccio General de Politica Lmgliistica. C/ Mallorca, 272,8e, 08037 Bar 
celona. Tel (93) 215 90 04. 



10 

10 

11 

13 

15 

15 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

23 

23 

24 

25 

25 

26 

26 

27 

28 

28 

28 

29 

37 

38 

38 

39 

39 

40 

40 

41 

41 

42 

42 

index 

Presentaci6 

Introduccio 

1. Els programes i el curriculum de formacio 

2. Formacib basica i formaci6 continuada 

3. Interdisciplinarietat: continguts, habilitats i actituds 

4. La bibliografia 

5. Estructura i us 

Programes de formacio per a professors de llengua catalana 

BASIC 

Area de llengua: Sistemes intem i extern de la llengua 
1. Diversitat sociolinguistica 

2. Comunicaci6 oral i escrita 

3. El text com a unitat comunicativa 

4. Didactica de I'ensenyament de la llengua 

Area de cultura: Contex historic i social de la llengua 
1. La cultura i la societat catalanes 

2. Les produccions culturals avui 

3. Optimitzaci6 de l'aprenentatge 

4. Els continguts culturals a la classe de llengua 

Area de metodologia: Bases metodoldgiques de I'ensenyament de llengues 
1. Coneixement de ralumne adult 

2. La programacio interactiva 

3. Les habilitats lingtiistiques i elsmitjans per desenvolupar-les 

4. L'avaluacib com a eina i com a finalitat 

5. Marc metodoldgic: I'organitzaci6 i la gesti6 de la classe 

Bibliografia 

FORMA I 

Area de llengua: La llengua i la realitat social 
1. La varietat estandard 

2. La modalitzaci6 dels enunciats 

3. El text i els contextos 

Area de cultura: Els Paisos Catalans en el cami de la recuperacio nacional 
1. Normativitzacio i normalitzaci6 lingtiistiques 

2. Institucionalitzacib de la cultura 

3. Context politic i realitat linguistica 

4. Els mitjans de comunicaci6 i la llengua 

5. La societat catalana, ara i aqui 



43 

43 

43 

44 

51 

52 

52 

53 

53 

54 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

59 

65 

66 

66 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

74 

74 

75 

81 

Area de metodologia: Tecniques, recursos i mitjans 

1, Recursos materials i mitjans de comunicaci6 

2. Interacci6 en l'aprenentatge 

Bibliografia 

FORMA II 

Area de llengua: El text com a unitat comunicativa 

1. El text: coherencia i cohesid 

2. La progressi6 tematica 

3. Tipologies textuals 

4. El camp tematic del text i el grau d'especialitzaci6 

Area de cultura: La constituci6 d'una comunitat lingiiistica, cultural i nacional 

1. El territori com a pas i confluencia de civilitzacions 

2. Desenvolupament de la societat medieval 

3. Creaci6 d'un estat: les institucions 

4. Situaci6 sociolingiiistica 

5. Projecci6 de la Catalunya medieval 

Area de metodologia: La programacid 

1. L'adequaci6 de la programaci6 

Bibliografia 

FORMA III 

Area de llengua: La funci6 textual dels diversos elements de la llengua 

1. Les paraules en l'organitzacio textual 

2. Coherencia i cohesi6 lexicals 

3. La repetici6 de formes i de significats 

4. La determinaci6 

5. La referenda textual 

6. Laconnexi6 

7. Procediments de creativitat lexica i textual 

Area de cultura: Els Paisos Catalans del segle xvi al segle xk: canvis, crisis i 

transformacions 

1. Economia, idees politiques i organitzaci6 del poder 

2. Canvis demografics i moviments socials 

3. El pensament i les institucions 

4. La llengua i els poders 

5. L'art i la literatura: innovaci6 i tradici6 

Area de metodologia: Activitats de competencia textual 

1. Disseny i avaluacid d'activitats de competencia textual 

Bibliografia 

Annex 

Bibliografia general d'obres de consulta 



Presentacio 

Els programes de formacid de professorat BASIC i FORMA que ara presentem estan 
especialment dissenyats per a la formacid dels professors que ensenyen llengua catalana als 

adults. Aixi, els objectius a assolir promouen un tipus de formacid destinada a afrontar les 

exigencies que el context sociolinguistic del pais planteja a l'ensenyament de la llengua. 

Els programes constitueixen un pas endavant a partir dels programes de formacid ante-

riors elaborats pel Cabinet de Didactica,1 ja que recullen la visid conjunta a que ha portat 

l'expehencia en el camp de la formacid de professorat Ofereixen un marc global i coherent 

de formacid que abasta des dels coneixements m6s generals de la formacid basica fins a 

graus diversos d'especialitzacid de formacid continuada, mitjangant quatre programes com-

postos per tres arees de coneixement: llengua, cultura i metodologia. 

La reestructuracid ha estat deguda als mateixos canvis que ha experimental la situacid 

sociolingiiistica del pais, iha tingut en compte que els cursos de catalk sdn un instrument de 
normalitzacid de la llengua. En el moment actual cal oferir una formacid especialitzada d'a-

cord amb la demanda de cursos provinents del sector de l'empresa i, tambe, d'acord amb el 

nivell del professorat, cada dia mes preparatper a la docencia. 

Aquests programes de formacid, com tamb& els programes de llengua per als cursos de 

catala per a adults, tenen la finalitat de facilitar l'ensenyament i l'expansid de la llengua. 

Simplificant, podem dir que pretenen, com a ultim objectiu, oferir uns mitjans per assegurar 

la transmissid de la llengua. En funcid d'aquesta premissa, es va adoptar des del principi un 

enfocament comunicatiu de la llengua. Aixd significa partir de la idea que la llengua 4s un 

mitja de comunicacid, i que, conseqiientment, depen de la cultura on prdpiament es genera i 

de la qual ella mateixa 6s portadora. Des d'aquesta visid, s'adopta el text com a unitat d'estu-

di des del punt de vista linguistic i pragmatic. 

La metodologia que vehiculen els programes s'inschu en elsprincipis educatius del Con-

sell d'Europa pel que fa a adults.2 El projecte europeu de «Llengues Modernes» defensa 
Veducacid integral de Vindiviu i defineix el paper de 1'alumne adult com a subjecte actiu de 

1'aprenentatge, alhora que t& en compte els diferents rols socials i psicoldgics, les situacions 

d'aprenentatge, els temes adients... L'adopcid d'aquesta metodologia, la qual atorga a 1'espe-

cificacid dels objectius d'aprenentatge un Hoc primordial, proporciona a l'ensenyament de la 

llengua el marc tedric adequat per al desenvolupament de les habilitats linguistiques dels 

aprenents, aspecte crucial en el nostre projecte, que preveu aprendre la llengua a fi d'usar-

la. 

La formacid dels professors de llengua en aquests programes s'orienta, doncs, en el sentit 

de donar-los coneixements i instruments per facilitar l'ensenyament de la produccid i de la 

recepcid de textos, aixd es, per dominar els recursos linguistics i pragmatics que intervenen 

en la comunicacid linguistica. Cal subratllar que 1'eix principal dels programes 4s la llengua, 

de la qual se n'estudia l'estructura interna, la histdria externa i la metodologia did&ctica. 
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Disposar d'aquesta estructuia educativa global i mterdisciplinaria que son els Programes 

de formacio per a professors de llengua catalana significa el treball continuat de diversos 

equips del Gabinet de Didactics, tantpel que fa a les experiencies en el camp de la didacti-

ca com pel que fa als estudis de gramatica textual i de lingiiistica social. 

Esperem que aquests programes i els dossiers de material programat que els completen 

cobriran algunes de les mancances que t& 1'actual formacio del professorat de llengua al 

nostre pals. L'aplicacio d'aquests programes entenem que no ha de ser restringida als pro 

fessors de catala per a adults. Per les seves caracteristiques modulars, d'una manera total o 

parcial, els programes poden ser adaptats a les necessitats d'altres coliectius d'ensenyants 

de catala. En definitiva, un programa institucional com aquest pretdn ser al m&s util possible. 

Montserrat Gimeno i Vidal 

Cap del Gabinet de Didactica 

NOTES 

1. Programacions de didactica i cultura per a professors de catala, 1982. 

Programa del curs de formacid initial de professors de catala per a adults (versi6 provisional), 1984. 

Programacions de llengua, cultura i didactica per a professors de catala per a adults, 1985. 
Programa modular per a la formacid permanent dels professors de catala per a adults (versi6 provi 

sional), 1986. 
2. Systems Development in Adult Language Learning, J. L. Trim, R. Richterich, J. A. van Ek i D. A. 

Wilking. Pergamon Press, Council of Europe, 1980, 

Modern Languages (1917-1981). Council of Europe, Strasbourg, 1981. 



IntrodmetQ 



10 

1. Els programes i el curriculum 

de formacio 

Els programes BASIC i FORMA consti-
tueixen el marc global de formaci6 de pro 

fessors de catala per a adults i es componen 

de dos blocs: un de formacio basica o ini-

cial, que es el programa BASIC, i un de for-
maci6 continuada, estructurat en tres mo-

duls, que s6n: el FORMA I, el FORMA II i el 

FORMA III. Cada un compren tres arees de 

coneixement: llengua, cultura i metodolo-

gia. 

Aquests quatre programes formen un tot 

unitari tant pel que fa al contingut com a la 

forma, ja que estan desenvolupats a partir 

d'un mateix nucli d'idees sobre la llengua i 

l'aprenentatge d'aquesta, les quals consti-

tueixen la base ideologica 1 metodol6gica 

del Curriculum de formacio inicial de pro 

fessors de catala per a adults1 en que s'ins-

criuen. 

Les caracteristiques d'aquest Curriculum, 

formulades per mitja de set dimensions 

optimitzadores — creativa, flexible, pros-

pectiva, coordinadora, orientadora, com-

pensadora i modificadora—, han fet possi 

ble la formulacio conjunta actual. En con-

cret, el sistema de retroalimentacid previst 

ha permes aprofitar la informacio obtinguda 

durant la seva avaluacio, la qual s'ha realit-

zat en etapes successives i en forma de cur-

sos pilot complets, tant pel que fa a la forma-

ci6 inicial com a la continuada.2 
Dintre d'aquest sistema avaluatiu, es van 

elaborar els instruments de mesura que ha-

vien de fer possible l'avaluacio continuada 

al llarg del proces d'elaboracio i experi-

mentacio dels programes: tant aquells ins 

truments que afectaven el sistema de co-

ordinacio dels equips de treball i de super-

visi6 del projecte globalment com aquells 

que avaluaven els resultats que s'esperaven 

del programa (les proves de diagnostic, de 

progres i d'assoliment dels aprenentatges i 

el sistema de tutoria per al control dels tre-

balls i el seguiment dels alumnes). 

Aixi, d'acord amb els canvis socials que 

s'han prodult des de la formulaci6 de la ver-

sio provisional fins avui, i mitjancant el me-

canisme modificador i compensador del 

Curriculum, s'ha anat conformant 1'estructu-

raci6 actual d'objectius, la qual constitueix 

una descripcio detallada dels resultats que 

es preveu aconseguir en les diferents eta 

pes de formacio. La llista dels continguts 

comporta una seleccio subordinada als 

objectius a assolir i limitada als interessos i a 

les possibilitats reals d'implementacio. 

Parallelament, els programes presenten 

una unitat d'estructura formal que no unica-

ment respon a criteris d!operativitat de ma-

neig o a criteris de coherencia metodolbgi-

ca, sino que sobretot respon a la finalitat co-

muna de proporcionar als professors, d'una 

manera actualitzada, l'index de coneixe-

ments i habilitats necessaris per transmetre, 

juntament amb l'ensenyament de la llengua, 

la possibilitat d'utilitzar-la. 

Sens dubte, un dels principals avantatges 

que ofereix la formulaci6 curricular es que 

constitueix un sistema teoric, funcional i di-

namic on s'integren totes les fases d'un pro 

jecte educatiu complex, des de la formula-

ci6 dels objectius que es volen aconseguir 

fins als resultats reals obtinguts, passant per 

la definicio dels plans, pels procediments 

de treball, per l'avaluacio, etc. En aquest 

cas, treballar en un marc curricular ha per 

mes d'incorporar el treball dels diversos 

equips que han participat en la realitzacio 

del projecte, sense perdre mai de vista la 

imatge global del que es pretenia aconse 

guir. 

Aquest conjunt de factors fa que els pro 

grames formin un text unitari. El conjunt d'i-

tems que s'hi aglutinen constitueix una es-

tmctura esquematica travada i jerarquica 

que respon, com en qualsevol text, a una 

finalitat, en aquest cas explicitada, i a la qual 

es supediten tant la metodologia linguistica 

com la didactica. 

NOTES 

1. Curriculum de formacid inicial de professors 

de catala per a adults. Butlleti COM/Ensenyar 
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Catalci als Adults, extra num. 1. 

2. — Curs de formacio inicial de professors de 

catala per a adults. Barcelona, 1984-85. Institu-

ci6 Cultural del CIC i Associacio de Mestres 

Rosa Sensat de Barcelona. 

—Curs modular de formaci6 permanent de 

professors de catala per a adults, FORMA I i 

FORMA II, Institucio Cultural del CIC de Ter-

rassa, curs 1986-87. FORMA III, Associaci6 de 

Mestres Rosa Sensat. Barcelona, curs 1988-89. 

2. Formacio basica i formacio 

continuada 

La formacio basica 

Com s'ha dit, els programes abasten dues 

etapes de formacio: la inicial o basica i la 

complementaria o continuada. Els criteris 

que s'apliquen a la formacio basica son els 

que determinen la lima que seguiran els 

professionals en la formacio posterior i en 

i'exercici de la docencia. Es per aixo que 
en el programa BASIC s'inicia la formacio 
centrada en l'individu mes que no pas en la 

materia i es preveuen vies d'autoformaci6 

que assegurin la continua renovacio de les 

aptituds dels ensenyants. 

• Importancia de la metodologia 

En aquest sentit, en la formaci6 basica hi 

ha un emfasi important en els aspectes me-

todologics. L'area de metodologia te en 

compte el contingut tedric principal de tota 

la formacib, ja que n'ha de proporcionar les 

bases metodoldgiques i didactiques. El pro 

grama te una area de metodologia, perd, a 

mes, esta formulat amb la mateixa metodo 

logia que propugna. Aixi, aquesta, no sola-

ment es projecta en l'area metodologica 

prbpia, on s'estudien els temes centrals 

—programacio, teories d'aprenentatge, 

tractament d'habilitats linguistiques, recur-

sos didactics...—, sino que en l'area de cul-

tura proposa tecniques d'estudi i de recerca 

d'informacio per potenciar la pr6pia forma-

ci6, i, en l'area de llengua inclou el tracta 

ment didactic dels diferents aspectes lin 

guistics en els diferents plans de la llengua. 

En I'aplicaci6 d'aquest programa s'ha 

previst de fer un seguiment individual de 

l'aprenentatge dels professors formands 

mitjancant la tutoria. Aquesta es un instru 

ment indispensable en un programa com 

aquest, que proposa el desenvolupament 

de les aptituds i actituds d'un professional 

de l'ensenyament de la llengua. En la pri-

mera etapa de formacio, la tutoria te una 

funcid orientativa per exceUencia, per mitja 

de la qual el formand trobara els mitjans in-

dispensables per resoldre els problemes 

que se li plantegen i per identificar-se amb 

el propi aprenentatge. 

• Els continguts de llengua 

Els continguts de llengua tenen en el BA 
SIC un desplegament general. Es presenta 

l'enfocament linguistic que presideix la for-

maci6 i es tracten els aspectes crucials de 

forma general: la variacid de la llengua en 

la societat, el text com a unitat de comunica-

ci6, la diferenciacid entre llengua oral i llen 

gua escrita... Els continguts estan orientats 

cap a la seva rendibilitat en funci6 de l'en-

senyament. 

Aquest enfocament linguistic significa 

per als ensenyants formats unicament en la 

gramatica oracional un canvi substancial de 

plantejament, ja que no se centra exclusiva-

ment en les estructures internes de la llen 

gua, bagatge amb el qual arriben els futurs 

professors o els qui s'han incorporat de poc 
a la professi6. En aquest estadi de formaci6 

es posaran els basaments linguistics que 

despres permetran bastir una gramatica 

textual. 

• El tractament de la cultura 

El programa de cultura BASIC en una 
gran part es dedica a lactualitat socio-cultu-

ral i als productes culturals que es donen ais 
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mitjans de comunicacib de massa. Tambe te 

en compte les possibilitats d'aquests mitjans 

per a les practiques d'aprenentatge i la 

identificaci6 dels individus amb una deter-

minada cultura. Des d'un punt de vista mes 

didactic, el programa s'ocupa de la possible 

projecci6 de l'aprenentatge. 

Es pot dir que en la formaci6 basica, en 

general, no es preten assimilar un aprofun-

diment de les materies ni un domini pie de 

les habilitats. Aquesta constitueix un des-

plegament general de conceptes i habilitats 

en el qual el formand anira coneixent les 

propies necessitats de formacio. La forma-

ci6 basica no preten donar totes o gairebe 

totes les respostes. Te la funcid primordial 

d'obrir camins i plantejar interrogants a par-

tir del propi bagatge intellectual. En aquest 

sentit, constitueix una mena de pont on s'es-

tableixen les bases per als aprenentatges a 

llarg termini amb la resolucid de questions 

immediates. 

La formacio continuada 

En la formaci6 continuada s'especifiquen 

i s'amplien els continguts. Mitjangant els di-

ferents m6duls es dona, respecte al BASIC, 
un tractament mes particular dels temes. 

Tambe en l'aplicacid dels programes FOR 

MA es preveu la tutoria com a eina essen-

cial d'interacci6. En aquest cas, la tutoria te 

la funci6, no tant de solucionar problemes 

com de potenciar les facultats de l'ense-

nyant mitjancant els propis interessos i ne 

cessitats. 

• Projeccio de la metodologia 

En la formacid continuada es rellevant tot 

el que fa referenda a l'establiment de crite-

ris i a I'autoformaci6. Com succeeix en el 

BASIC, en els programes FORMA la meto 

dologia te dues projeccions manifestes. 

D'una banda, des de la mateixa area s'en-

foquen els continguts cap a la seva projec 

cio didactica. En realitat, allo que en el BA 

SIC es demana al nivell d'aplicacio mecani-

ca, als FORMA es proposa al nivell de sinte-

si i valoraci6, i posa a prova, en la mateixa 

classe dels professors formands i amb els 

alumnes de catala reals, els enfocaments i 

les tecniques adquirits en la/ormacid. 

D'altra banda, la metodologia te tamb6 un 

paper rellevant a l'area de cultura dels 

FORMA: els continguts metodoldgics apa-

reixen en forma de material programat en 

un sistema d'autoaprenentatge, on el for 

mand pot treballar sol, i a casa. Per tant, la 

metodologia que es vehicula tot treballant 

els continguts de cultura afavoreix la siste-

matitzaci6 i l'autonomia en el treball. Les 

tecniques d'estudi que s'apliquen en el BA 
SIC son experimentades a bastament en els 

FORMA. 

> Enfocament de la llengua 

A partir d'una visi6 plural de la llengua, 

els programes FORMA amplien i desenvo-

lupen la major part dels continguts del BA 
SIC i presenten diferents especialitzacions 

en 11, el II i el III. 

En la mateixa area de llengua es tracten, 

d'una banda, elements linguistics dintre de 

I'organit2aci6 textual, i de l'altra, en un ves 

sant social, les caracteristiques del model 

de llengua estandard en general i de l'es-

tandard catala en les seves variants. 

La histdria social de la llengua i els fets i 

els esdeveniments que han propiciat la 

seva configuracio actual s6n presentats en 

l'area de cultura, tant en el BASIC com en el 
FORMA. De fet, la llengua es estudiada al 

llarg dels quatre programes des del vessant 

intern en la mateixa area i des del vessant 

•extern en I'area de cultura. 

• L'aprofundiment en la cultura 

L'area de cultura amplia i/o aprofundeix 

els continguts sobre la historia de la llengua 

i la societat catalanes des del seu naixement 

fins a la situacio actual presentats succinta-
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merit en el BASIC. Complementariament als 
programes de cultura dels FORMA, s'ofe-

reix la publicaci6 d'un conjunt de dossiers 

de material programat on, per mitja de tex-

tos de creacio o d'assaig, propostes de tre-

ball i bibliografia detallada i general, el for-

mand podra accedir a determinats docu 

ments i informacid, desenvolupar les habili-

tats textuals fonamentals, sistematitzar re-

cursos i disposar d'un conjunt ampli de do-

cumentacio auxiliar, necessaria en la tasca 

docent. Mitjangant aquest procediment, el 

contingut de l'area de cultura es presenta 

en forma primordialment ostensiva i es tro-

ba complementat per les guies bibliografi-

ques adjuntes al material i les bibliografies 

en cada un dels programes. La totalitat dels 

dossiers de cultura dels FORMA constitueix 

un conjunt de material interactiu, vast i va-

riat. Aquest sistema d'autoaprenentatge 

preveu descongestionar d'hores de classe 

els cursos de formacid, ja que possibilita 

que el programa de cultura se segueixi au-

tonomament, d'acord amb el propi ritme i 

aprofundint mes o menys en els temes, se-

gons els interessos de cadascu. 

3. Interdisciplinarietat: 

continguts, habilitats i actituds 

Com s'ha esmentat, la formacio que esta-

bleixen els programes no esta descrita ex-

clusivament per mitja d'una relacio de con 

tinguts. Cada programa indica com s'adqui-

riran aquests continguts i quines capacitats 

o habilitats intellectuals caldra desenvolu 

par, tant lingiiistiques com didactiques, per 

adquirir la formacio. En realitat, aquesta es 

la caracteristica primordial dels programes, 

ja que han estat concebuts a partir del con-

cepte d'interdisciplinarietat. Tot i que els 

temaris es delimitin en tres arees — llengua, 

cultura i metodologia— la seva formulacio 

en forma d'objectiu permet la integraci6 de 

continguts de diferents arees en l'exercici 

d'una mateixa habilitat. Aixi, els continguts 

apareixen, com a minim, d'una manera pa 

tent en l'area prdpia i d'una manera latent 

en les altres arees. 

Les habilitats que es preten desenvolu 

par estan formulades per mitja dels objec-

tius generals i especifics, els quals indiquen 

les operacions diverses que cal realitzar se-

gons els estadis de la formacio i les habili 

tats que es plantegin. Logicament, l'assoli-

ment de les finalitats comporta adquirir uns 

determinats coneixements per mitja de l'e 

xercici de les capacitats intellectuals. 

En l'apartat anterior es pot observar el 

pes diferent que tenen els continguts de 

cada area. Aixd 6s donat pel fet que els con 

tinguts estan condicionats pel tractament 

que es d6na a les habilitats, o sigui, a les 

operacions que es pret6n aprendre a fer o 

desenvolupar. Per abastar habilitats diver 

ses, s'ha considerat fonamental establir 

objectius de tres tipus: d'aprenentatge, 

d'autoaprenentatge i de projecci6 didactica 

(vegeu el quadre num. 1). 

Pel que fa als continguts, la llengua cons 

titueix l'element integrador fonamental del 

programa, ja que, respecte a l'ensenya-

ment, l'area de llengua constitueix el qu£, la 

de metodologia el com i la de cultura Yon. 

El contingut metodol6gic es tambe, i per 

naturalesa, un element cohesionador per 

exceliencia perque les tecniques metodo-

logiques i didactiques apareixen en totes 

tres arees. 

L'eleceio del text com a unitat d'estudi 

des del punt de vista linguistic i social possi 

bilita el fet que el contingut de l'area de cul 

tura es relacioni amb el de les altres arees. 

El fet de considerar que mitjancant la llen 

gua es vehicula la cultura es tambe causa 

d'interdisciplinarietat, la qual es reflecteix 

definitivament en la projeccio didactica. 

Com s'ha dit, les limes metodoldgiques 

dels programes, centrades en la no-directi-

vitat, s'orienten cap a la formacio integral de 

la persona i la seva autonomia com a apre-

nent. Amb la incorporacio del component 

«autoaprenentatge» es contribueix a la mo-

tivacio, ja que es promou la iniciativa perso 

nal i es procura la participacio activa dels 
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professors a partir del seu bagatge docent i 

de les seves possibilitats creatives. 

La idea de la necessitat de desvetllar 

actituds favorables als canvis linguistics i 

metodoldgics es palesa mitjancant els dos 

siers de materials complementaris de l'area 

de cultura dels FORMA, en els quals la va-

rietat de les propostes de treball, dels te-

mes i del material potencien l'interes per la 

materia que es l'eix del programa: la llen 

gua i la seva extensio. En general, el com 

ponent d'actituds queda reflectit en la for-

mulacid d'objectius, tant generals com es-

pecifics. 

La interdisciplinarietat caracteristica del 

programa 6s tambe un factor de reforg acti-

tudinal de l'aprenentatge. El fet que les ma-

teries es potenciin a traves dels diversos ti-

pus d'objectius situa el formand en un camp 

dinamic d'actuacid on sovint l'establiment 

de criteris, la planificaci6 del treball, l'ela-

boraci6 de material didactic, la valoracib 

d'estadis de la llengua i la cultura..., l'obliga 

a prendre part activa en el propi proces for-

matiu. 

Cal entendre, doncs, les interferencies 

entre arees com un reforg multiplicador de 

l'aprenentatge, com una manera de globa-

litzar el treball i de respondre a l'objectiu 

final dels programes: la projecci6 didactica. 

QUADRE num. 1: Tipus d'objectius 
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4. La bibliografia 

Els programes presenten bibliografia de 

dos tipus. D'una banda, cada un dels pro 

grames conte una bibliografia per a cada 

area de coneixement: llengua, cultura i me-

todologia. 

Aquestes bibliografies son especifiques 

d'area i s6n les basiques del curs, a partir 

de les quals el professor-formador podra 

determinar les lectures obligatbries i/o 

complementaries segons les necessitats del 

grup o de les persones, independentment 

que cregui oportu ampliar-la o reduir-la. 

D'altra banda, el conjunt dels quatre pro 

grames, BASIC i FORMA I, II i III, presenta 
una bibliografia de caracter general com-

posta principalment d'obres de consulta, 

utils al llarg de tota la formacio. Aqui, s'hi 

inclouen sobretot antologies, enciclopedies 

i diccionaris. 

En l'elaboracib de la bibliografia ha pre-

valgut el criteri d'utilitat i d'accessibilitat per 

sobre de qualsevol altre. Perque en cap cas 

no s'ha pretes de fer, ni una relaci6 de les 

obres consultades al llarg de la realitzacio 

dels programes, ni una relaci6 exhaustiva 

de l'estat del coneixement de les materies. 

Per contra, s'hi ha referenciat el material 

que, en relaci6 m6s o menys directa amb 

els temes, podia servir per a la preparacio 

d'aquests, i s'ha tingut en compte que les 

obres fossin a l'abast, tant pel que fa a la 

Iocalitzaci6 com a l'extensio. 

A la vegada, s'ha procurat escollir obres 

que reflectissin mes d'un punt de vista so 

bre un mateix tema, a fi de poder-lo apro-

fundir o coneixer a diferents nivells mitjan-
gant el contrast d'opinions. 

Voluntariament, no s'hi han incl6s Uibres 

d'exercicis o de material didactic, llevat 

d'ocasions en que calia donar models. Aix6 

ha estat per evitar de donar productes aca-

bats o «receptes», ja que la bibliografia ha 

estat concebuda com a instrument de la for-

maci6 del professor. 

5. Estructura i us 

El contingut del programa esta organitzat 

d'una manera simple. L'estructura jerarqui 

ca i repetitiva que presenta en facilita el 
maneig. 

Cada un dels programes respon a una fi-

nalitat i s'estructura en tres arees de conei 

xement. Cada area es encapcalada per un 

titol i un objectiu general que informen del 

contingut global i de l'objectiu terminal d'a 
rea. Alhora, per a cada area, hi ha un Index 

de temes, cada un dels quals te, al seu torn, 

un titol i un objectiu general seguits de la 

relacio d'objectius especifics i de continguts 

corresponents. (Vegeu aquesta estructura 
al quadre num. 2.) 

QUADRE num. 2: Relacio jerarquica d'objectius i continguts del programa 

FINALITAT 

area de llengua 
area de cultura — 
Areademetodologia 

TITOL 

OBJECTIU GENERAL d 

TEMES iroL 
OBJECTIU GEKERALJ 
OBJECTIUS ESPECIFICS 

L CONTINGUTS 
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QUADRE num. 3: Sinopsi dels objectius generals d'area 

Llengua 

Sistemes intern i extern de la 

llengua. 

Adqura els coneixemenis i 

les habilitats textuals que pei-

metin realitzar l'ensenyament 

de la llengua basant-se en la 

produccio i la comprensio de 

textos adequats a les diferents 

situacions comunicatives. 

Cultura 

Context historic i social de la 

llengua. 

Adquirir els coneixements so-

bre la historia 1 la realitat 

actual catalanes que permetin 

atuar 1 projectar els contin-

guls de llengua i de cultura en 

el context socio-cultural. 

Optimitzar la propia formaci6, 

desenvolupar habits d'auto-

Metodologia 

Bases metodologiques de l'en-

senyamentdellengues. 

Adquirir ccneixements de 

metodologies, tecniques i re-

curses didactics que fomentin 

l'autoaprenentatge de la llen 

gua 1 que permetin vehicular, 

mitjanc,ant laprenentatge, els 

conringuts linguistics i cultu-

rals. 

Destinat a proporcionar la formaci6 

basica per dur a teraie l'ensenya 

ment de la Eengua en un enfocament 

comunicauu. 

BASIC 

(Formaci6 inicial o basica) 

Llengua 

La llengua i la realitat social. 

Adquirir les habilitats i else 

neixements linguistics i soci 

linguistics que permetin bas 

rensenyame,nt de la lleng 

en els diferents usos detern 

nats pels diversos context 

dialectals i funcionals i per 1 

relacions interpersonal. 
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Culture 

Paisos Catalans en el cami Tecniques, recursos i mitjans. 
ia recuperaci6 national. .. . .„ r 

Aconseguir una miDoia quah-

leixer i analitzar I'evolud6 tativa de Tensenyament init 

ial, cultural i linguistica jangant l'aprofitament dels re-
3 Paisos Catalans des de cursos materials i humans tot 
icipi del segle XX fins a inserint l'aprenentatge de la 

llengua en el context s6cio-
nentatge del catala en la 

arnica denormalitzaci6 lin-

stica. 

Cultura Metodologia 

El text com a unitat comunica- La constitucio d"una oomunitat L'adequacio de la programa-

tiva. linciuistica, cultural! national. ti6. 

Conta, amb finalitat did&-

tica, les caracteristiques lin-

Con&xer i analitzar la consti-

tucio i I'evoluti6 socials, cultu-

Saber programar i avaluar 
cms^ de llengua especifics 

dintie del marc tedric de la 

text, concebut com a unitat fo-

namental de oomunicaci6, i 

Cutaia Metodologia 

La funci6 textual dels diversos Els Paisos Catalans del s. xvi Dissenyiavaluati6d1iabilitats 

al s, xk: canvis, crisis i trans- textuals. 

dels diversos elements lin 

guistics i la seva incidencia 

com a fenomens de coheren-

ciaicohesi6deltext,afid>en-

focar l'ensenyament de la 

llengua amb una perspectiva 

gua catalana des del segle xvi 

fins al segle XK com a fruit 

dels canvis i les transforma 

tions esdevinguts a la societat 

i corregir 

activitats que promoguin el 

desenvohij»ment dliabOitats 

FORMAI FORMAH FORMA HI 

amb dedicadd a cursos de niveli su 

FORMA 
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La relaci6 que mantenen els objectius en-

tre si i els objectius i els continguts es sem-

pre jerarquica. Posem, per exemple: 

O.e.: «Caracteritzar les diferents funcions 

de les paraules en I'organitzaci6 del 

text* 

Aquest objectiu especlfic depen de l'ob-

jectiu general del terna al qual correspon, 

«Les paraules en l'organitzacib textual.* 

O.g.: «Reconeixer la paraula com a signe 
linguistic elemental del text i caracte-

ritzar les seves principals funcions 

dintre d'aquest, considerat alhora 

com a macrosigne linguistic.* 

A la vegada, aquest objectiu general del 

tema esta subordinat a robjectiu general de 

l'area de llengua (FORMA III) on es inclos: 
«Comprendre la funci6 textual dels diver-

sos elements linguistics i la seva incidencia 

com a fenbmens de coherencia i cohesi6 
del text, a fi d'enfocar l'ensenyament de la 

llengua amb una perspectiva textual.* 

L'objectiu de l'area esta subordinat a la 
vegada a la finalitat del programa FORMA 
III: «Oferir als professors de catala una for-
macio en gramatica textual, a fi de facilitar-

los l'ensenyament de la recepci6 i de la 

produccid de textos.» 

Per assolir l'objectiu especlfic esmentat 

mes amunt, calen els coneixements descrits 

en el punt 3 dels continguts corresponents: 

funcions referencials, defctjques, correfe-
rencials, connectives i metalingulstiques. 

Cada un dels programes te autonomia 

respecte als altres quant al programa es-

tricte i a la bibliografia. Algunes idees basi-
ques s6n, pero, recurrents; en un programa 

una idea pot apareixer d'una manera gene 

ral i en un altre, d'una manera especffica. 
Per exemple, l'area de llengua dels FOR 

MA II especifica, mitjancant els diferents te 

mes, un sol dels temes de l'area de llengua 

del BASIC, el num. 3. 
La bibliografia especffica de les arees es 

troba immediatament despres de cada pro 

grama. Al final dels quatre programes hi ha 
un annex amb la bibliografia general d'o-

bres de consulta, la qual afecta tota la for: 

maci6. 

Cada programa, doncs, te una unitat en 

funcib de la seva finalitat i, alhora, participa 

dels elements conceptual i formals comuns 

indispensables per completar el conjunt de 

formaci6 basica i continuada que ofereix 

globalment. El quadre num. 3 presenta la 

distribuci6 dels objectius generals d'area 

dels quatre programes: BASIC, FORMA I, II 
i III. 

Aquest esquema global te dues funcions: 

d'una banda, oferir una visi6 conjunta dels 

usos principals dels programes, a fi de si-

tuar els usuaris en el marc global de la for-

maci6; d'altra banda, la funci6 del quadre 6s 

facilitar als formadors de professors l'analisi 

de necessitats previa a qualsevol projecte 

de formaci6. En aquest sentit — i amb ajuda 

dels index tematics—, el quadre pot ser uti-

litzat a manera de mapa de treball on cons-

tatar, de la totalitat d'ltems exposats, quins 

son els que conve tenir en compte per a una 

formaci6 determinada i, per contra, quins 

estan ja assolits i es poden descartar. 

Els programes no s'han de seguir forgosa-

ment d'una manera completa i exhaustiva. 

La funci6 d'un programa institucional com 

aquest es oferir un marc general que per-

met multiples aplicacions segons les neces 

sitats dels collectius. Per tant, se'n poden 

fer tantes adaptacions com siguin necessa 

ries segons els tipus de formaci6 que in-

teressi cobrir. 

Rosa Artigas 

Joan Belles 

Jaume Casassas 

OuicoFerran 



Programes de form-acid 

per a professors de llengua catalana 

BASIC 

(formacto initial o basica) 

Destmat a proporcionar la formacio basica per dur a terme I'ensenyamen! de la 

llengua en un enfocament comunicatiu. 

Arees tematiques 

Llengua: Sislernes intern i extern de la llengua. 

Cultural Context historic i social de la llengua. 

Metodologia: Bases metodologiques de l'ensenyament de llengues. 
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Area de llengua: Sistemes intern i extern de la llengua 

Objectiu general 

. Adquirir els coneixements i les habilitats textuals que peimetin realitzar 1'ensenyament de 

la llengua basant-se en la produccio i comprensio de textos adequats a les diferents situa-

cions comunicatives. 

Temari 

1. Diversitat sociolinguistica. 

2. Comumcacio oral i escrita. 

3. El text com a unitat comunicativa. 

4. Didactica de 1'ensenyament de la llenguc 

TEMA 1: Diversitat sociolinguistica 

Objectiu general 

. Reconeixer la llengua com un conjunt glo 

bal i articulat de varietats dialectals l fun-

cionals i coneixer les caracteristiques d'a-

questes varietats i la relacio que tenen 

amb la llengua normativa, amb finalitats 

didactiques. 

Objectius especifics 

. Reconeixer la multiplicitat de variants lin 

guist lques que presenten els parlants 

d'una comumtat linguistica segons 1'area 

geografica, el context social i 1'etapa histo-

rica a que pertanyen, i tambe segons els 

usos concrets que fan de la llengua. 

. Coneixer els elements que configuren les 

diverses modalitats dialectals. 

. Coneixer les caracteristiques de la varie-

tat estandard i del proces d'estandarditza-

ci6. 

. Coneixer els diversos elements que con 

figuren les varietats funcionals de la llen 

gua. 

. Coneixer les relacions existents entre 

l'estandard i la llengua normativa, 

. Adquirir criteris dadequaci6 de la llen 

gua a la varietal i al registre que demana 

el context comunicatiu. 

. Saber adoptar en la practica docent la va-

netat dialectal i funcional pertinent a cada 

situacio comunicativa de classe. 

. Saber analitzar les necessitats sociolm-

guistiques dels alumnes. 

. Saber aplicar. en la practica docent, cri 

teris scciolingiiistics, tant pel que fa a la 

correccid de textos com al plantejament 

d'activitats. 

Continguts 

1. Grups humans: diversitat linguistica. 

- Varietats dialectals 

. histdriques 

• geografiques 

. socials. 

- La varietat estandard 

. la normativa i la norma d'us 

. correccio i adequacio. 

2. Varietats funcionals. 

- Elements configuradors dels registres 

. mode 

. camp 

. tenor funcional 

• tenor interpersonal. 

3. Conceples sociolingulstics basics. 



— Biiingiiisme. 

— Digldssia, 

— Proces de substitucio linguistica. 

— Proces de normalitzacio Imguistica. 

— Actituds lingiiistiques. 

TEMA 2: Comunicacio oral i escrita 

Objectiu general 

. Caracteritzar els modes de comunicacio 

oral i escrita en funcio de les seves imph-

cacions en l'aprenentatge d'una primera i 

d'una segona Uengua. 

Objectius especifics 

. Comprendre les diferencies entre la llen 

gua oral i la llengua escrita a partir de les 

situacions en que s'originen. 

. Coneixer la incidencia dels canals de co 

municacio en la diversitat dels registres 

orals i escrits. 

. Anahtzar les principals caracleristiques 

de la llengua oral 1 de la llengua escrita 

pel que fa a l'aprenentatge d'una primera 

o una segona llengua. 

. Comprendre la necessitat d'equilibrar l'a 

prenentatge de la llengua oral i de l'escri-

ta segons les necessitats especifiques 

dels alumnes. 

. Coneixer i diferenciar les imphcacions 

didactiques de la comunicacib oral 1 es 

crita. 

Continguts 

1. Caracteristiques diferenciadores dels 

principals modes de comunicaci6 oral i 

escrits. 

— Espontaneitat/no-espontaneilat. 

— Possibihtat de modificacio del discurs 

en el moment de la comunicacio. 

— Recursos extralinguistics: comunica 

cio no verbal, suports grafics i visuals, 

entonacio... 

2. Tipus de comunicacio oral i escrita. 

— Textos unidimensionals i lextos pluri-

dimensionals. 

— Associacions amb e!s registres. 

3. El pas de la llengua oral a l'escrita i de 

lescrita a 1'oral, 

— Represenlacio grafica de sons 

• so, fonema i grafia 

• fonetica sintactica. 

— Formes d'expressio de l'emfasi 

. vocatius, imprecacions i canvis d'ordre 

. entonacio, pauses i puntuacio. 

— Texios propis del canvi de mode 

• lectura en veu alta: diciat, recitacio, 

declamacio, noticiari 

• dramatitzaci6 

■ transcripcio de textos orals: dialegs, 

monilegs, citacions 

• discurs en estil directe i discurs en 

estil indirecte 

• guions radiofonics i televisius. 

TEMA 3: El text com a unitat comunica-

tiva 

Objectiu general 

• Reconeixer el text com a unitat de comu 

nicacio amb una funci6 social i analitzar-

ne les caracteristiques. 

Objectius especifics 

. Reconeixer les caracteristiques del text 

com a unitat de comunicacio i compren-

dre'n les funcions comunicatives. 

. Coneixer restructure del text pel que fa 

als elements de coherencia textual i a 1'a-

dequacio al context. 

• Comprendre la funcio textual de cohesio 

que exerceixen en el text alguns ele 

ments gramaticals i sintactics. 

- Coneixer diverses tipologies textuals se 

gons les seves possibilitats d'aplicacio a 

lensenyament de la llengua. 

. Saber classificar textos segons cnteris lin 

guistics i extratinguistics. 

. Saber preparar activitats basades en npo-

logies textuals que responguin a les ne 

cessitats d'aprenentatge dels alumnes. 

. Saber produir els textos que el professor 
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ha de dommar en l'exercici de la docen-

cia i saber caracteritzar els textos que han 

de manejar els alumnes durant l'aprenen-

tatge, 

• Saber corregir en textos elaborais pels 

alumnes, les mancances produldes per 

incoherencia lingtiistica o per inadequa-

cio comumcativa. 

Continguts 

1. Caracteristiques del text. 

— Unitat de significacio i de comunica-

cio. 

— Adequacio al context. 

— Coherencia i cohesib textuals. 

— Dimensio lingiiistica i pragmatica, 

2. Aspectes de coherencia textual, 

— Finahtat comunicativa del text, 

— Rellevancia i pertinenca de la in-

formacio. 

— Estmctura del text 

. pla semantic o global i p!a formal o 

estructural. 

. parts del text o distribucio del con-

tingut en paragrafs. 

3. Elements de cohesio textual. 

— La referenda. 

— Les connexions. 

— La cohesio lexica. 

4. Adequacio del text a! context. 

— Grau de formalitat entre els interlocu 

tors. 

— Mode de comunicacio. 

— Finalitat comunicativa. 

— Grau d'especificitat del tema, 

5. Tipologies textuals basades en factors 

linguistics i en factors extralingiiistics, 

6. Textos que es produeixen a 1'aula en el 

context de l'aprenentatge. 

— Pel que fa al professor: presentacions. 

instruccions. exposicions, explica-

cions teoriques. definicions, globalit-

zacions ,,. 

— Pel que fa a l'alumne: interpel-lacions, 

exposicions orals, debats, redaccions, 

resums, definicions, esquemes, sinte-

sis. 

TEMA 4: Didactica de l'ensenyament 

de la llengua 

Objectiu general 

. Saber enfocar l'ensenyament de diversos 

elements gramaticals amb una perspecti-

va textual. 

Objectius especifics 

. Reconeixer diferents possibilitats d'anali-

si dels elements linguistics segons el ni-

vell de projeccio lingiiistica del qual es 

parteix, 

. Coneixer diferents possibilitats de tracta-

ment didactic de la fonetica, de la morfo-

logia, de la sintaxi i de la semantica, se 

gons l'objectiu d'aprenentatge. 

. Comprendre la relacio entre els nivells 

de projeccio lingiiistica i els graus d'asso-

liment de Taprenentage. 

• Saber seleccionar entre el material exis 

tent el mes adequat als diferents graus 

d'assoliment d:un aprenentatge determi-

nat. 

. Saber elaborar activitats per a diferents 

nivells de projecci6 lingiitstica des del pla 

fonetic, morfologic, sintactic l lexic. 

Continguts 

1. Nivells de projeccio lingiiistica. 

— Paraula descontextualitzada. 

— Sintagma, 

— Frase. 

— Paragraf. 

— Text, 

2. Graus d'assoliment de l'aprenentatge. 

— Practica mecanica. 

— Practica amb context. 

— Practica oberta. 

3. Plans d'esrudi de la llengua. 

— Fonetic 

« sistema ortografic i fonetic 

. fonetica sintactica 

. prosodia. 

— Morfosinlactic 

. morfemes lexicals i gramaticals 

. formacio de mots, Derivaci6 i com-
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posicio 

• formacio de smtagmes i frases 

— tipus 

— nexes 

— ordre 16gic dels constituents i 

canvis d'ordre 

— concordanga. 

Semantic 

. polisemia 

• homonimia 

. sinonirma i antonimia 

- hiperonimia. 

Pragmatic 

• relacions lexiques basades en el co-
neixement compartit del mon 

- adequaci6 a la situaci6 comunica-
tiva 

— varietats dialectals 

— varietats funcionals 

— factors condicionants: tenor fun-
cional i interpersonal, camp i 
mode, 

Area de cultura: Context historic i social de la llengua 

Objectiu general 

. Adquirir els coneixements sobre la historia i la realitat actual catalanes que permetin situar 
i projeclar els continguts de llengua i de cultura en el context socio-cultural. 

• Optimitzar la propia formacio, desenvolupar habits d'autoaprenentatge i potenciar la moti-
vaci6 envers la normalitat linguislica i cultural. 

Temari 

1. La cultura i la societat catalanes. 

2. Les produccions culturals avui. 

3. Optimitzacio de l'aprenentatge. 

4. Els continguts culturals a la classe de llengua. 

TEMA 1: La cultura i la societat 

catalanes 

Objectiu general 

• Coneixer els trets i els periodes mes re-

llevants del desenvolupament de la cullu-

ra catalana dintre del proces historic, eco 

nomic, social i linguistic del pais, 

Objectius especifics 

• Coneixer els origens i Ievoluci6 hist6rica 

de la cultura i de la socielat calalanes i el 

proces de formacio i d'evolucio de la llen 

gua catalana en relacio amb el desenvolu-

pament politico-cullural de la nacio i del 

medi nalural on evoluciona. 

• Caracteritzar les principals etapes hist6rt-

ques de la llengua i la literatura pel que fa 

al seu caracter linguistic i extrahnguistic. 

« Caracteritzar els diversos generes litera-

ris i els seus recursos retorics l formals. 

. Coneixer 1'estat del proces de normahtza-

cio linguistica en els condicionants del 

moment historic actual. 

Continguts 

1. El terrilon ocupal per la comunitat lin-
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giiistica. 

— El medi fisic 

« el relleu 

— els accidents geografics 

— la hidrografia 

. el clima i la vegetaci6. 

— Orgarmzacio comarcal i distribuci6 de 

la poblacio. 

2. Els principals processos socials, politics i 

economics de la historia de Catalunya. 

— La romanitzacio. 

— Formacio nacional i feudalitzacio 

(s. vm-xiv). 

— Expansio 1 consolidacio nacional 

(s. xm-xiv). 

— Crisi politica, social i economics barx-

medieval (s. xiv-xv). 

— Subordinacio a la monarquia hispam-

ca (s. XVI-XVK). 

— Creixement economic, revolucio in 

dustrial i burguesa (s. xvm-xix). 

— Recuperacio nacional. revolucio so 

cial, franquisme i transicio cap a la de-

rnocracia (s. xix-xx). 

— L'actualitat. 

3. El proces de formacio i d'evolucio de la 

llengua catalana. 

— Etapes histonques de la llengua. Visio 

diacronica. 

— La situacio sociolingiiistica actual. 

— Marc legal. 

4. Els corrents literans i els autors mes re-

llevants. 

— De la poesia trobadoresca a Ausias 

March, 

— Ramon Llull. Les quatre cromques. La 

novel-la cavalleresca. 

— L'Humanisme. Bernat Metge. 

— La Renaixenca. 

— Modernisme l Noucentisme. 

— Els moviments davantguarda i diver-

sos autors dels anys trenta. 

— Literatura de postguerra. 

— La literatura actual. 

5. Les principals mamfestacions artistiques 

de Catalunya: arqmtectura, pintura, mu-

sica, arts plastiques... 

— Romanic. 

— G6tic. 

— Renaixement, 

— Barroc. 

— Modernisme, 

— Corrents artistics mes rellevants del 

S. XX, 

TEMA 2: Les produccions culturals 

avui 

Objectiu general 

. Reconeixer l'entorn cultural com a recurs 

motivador i integrador de l'aprenentatge. 

Objectius especifics 

. Saber anahtzar productes culturals pre 

sents als mitjans de comumcacio de mas-

sa des del punt de vista de la seva m-

cidencia sociolingiiistica. 

. Caractentzar els generes literaris mes re-

presentatius del mon cultural actual en re-

Iaci6 amb el seu contingut i amb la llen 

gua en que han estat produits, 

. Coneixer i analitzar elements diversos de 

1'oferta cultural de les principals localitats 

catalanes. 

. Valorar 1'oferta cultural actual, tot consi-

derani les pcssibilitats de projeccio di-

dactica que ofereix. 

Continguts 

1. Concepte de cultura. 

2. Productes culturals de la comunitat lin 

guist ica catalana. 

— Criteris de seleccio d'aquests produc 

tes segons els objectius dels cursos de 

llengua. 

— Recursos d'adequacio al nivell cultural 

dels aprenents. 

3. Els mitjans de comunicacto de massa: 

TV, radio, cinema, diaris i revistes. 

— Funcions socials 

. informativa 

. educativa 
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. ludica 

. directiva 

. cohesionadora. 

— Presencia de les varietats linguisti-

ques 

. els dialectes geografics, socials i 

generacionals 

. la varietat estandard com a model 

linguistic. Importance d'aquest mo 

del com a element identificador i 

umficador de la comunitat hngiiis-

tica. 

4. Generes literaris: periodisme, assaig, no-

veHa, poesia, teatre, comic. 

— Caracteristiques generals 

. la funci6 referencial i la funcid cona-

tiva del llenguatge periodlstic 

. l'estructura i la cohesi6 del discurs 

en I1 assaig. 

• les tecniques narratives en la nove 

lla. 

. les figures literaries en el llenguat 

ge poetic. 

. la funci6 expressiva en el llenguat 

ge teatral 

• la innovacio linguistica en el comic. 

— Algunes caracteristiques amb reper-

cussi6 didactica, 

5. Patrimoni cultural: manifestacions artisti-

ques i manifestacions populars, 

— Elements de diversitat i d'homogenei-

tat. 

— Caracter distmtiu i representatiu d'a-

questes manifestacions en la cultura 

universal. 

TEMA 3: Optimitzacio de l'aprenentatge 

Objectiu general 

. Desenvolupar habits d'aprenentatge i po-

tenciar la propia formacio utihtzant tecni 

ques d'estudi l d'adquisicio de recursos. 

Objectius especifics 

• Saber distingir la informaci6 que oferei-

xen els diierents tipus de llibres i els al-

tres recursos en genera!, segons els 

objectius de recerca. 

. Saber utilitzar els centres de recursos i 

coneixer-ne I'actualitzaci6. 

• Saber elaborar la informacio obtinguda l 
projectar-la en exposicions orals i escri-

tes. 

Continguts 

1. La lectura l l'escriptura com a eina basica 

de l'aprenentatge, 

— Reestructuracio de la informacio: re-

sum, sintesi, esquerna, sinopsi, globa-

litzacions, exemplificacions, compara-
cions. 

— Exposicions orals a la classe. 

— Exposicions escntes de caracter for 

mal: articles, informes, examens, re-
daccions de classe. 

2. Caracteristiques generals dels llibres de 
text, dels manuals, dels tractats, de les 

enciclopedies i dels diccionaris. 

— Informacio general i especifica. 

— Caracter sintetic o explicatiu. 

— Organitzaci6 de la informaci6 segons 
els objectius de la publicacio. 

— Trets distintius dels diccionaris i de 

les enciclopedies. 

3. Els centres de recursos a l'abast dels 
professors de llengua. 

— Biblioteques. 

— Hemeroteques. 

— Videoteques. 

— Bases de dades. 

— Centre de terrninologia. 

— Centres d'autoaprenentatge. 

TEMA 4: Els continguts culturals a la 
classe de llengua 

Objectiu general 

• Reahtzar activitats que possibihtm la vehi-

culacio dels continguts cuUurals a la clas 

se de llengua. 
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Objectius especifics 

• Coneixer els continguts del marc socio-

cultural dels «Programes i orientacions 

per als cursos de llengua catalana». 

• Saber elaborar una programaci6 a partir 

d'un eix cultural. 

. Donada una programacio que parteix 

dun eix gramatical. saber fornir-la dels 

continguts culturals necessans i adequats 

a l'entorn social dels destinataris 1 al nivell 

linguistic. 

. Saber organitzar un pla d'activitats de lec-

tura a l'aula o fora de l'aula. 

. Saber elaborar un dossier de textos que 

respongui a un objectiu d'aprenentatge. 

. Saber elaborar la guia de lectura adequa-

da a cada deterrainat grup d'alumnes. 

Continguts 

1. Els continguts socio-culturals dels «Pro-

grames i orientacions per als cursos de 

llengua catalana». 

2. Aspectes didactics per a la vehiculacio 

dels continguts culturals. 

- Perfil dels destinataris, 

- Objectius d'aprenentatge, 

- Programacid d'activitats culturals. 

- Tecniques de lectura. 

- Tecniques de realitzacio d'activitats. 

3. Activitats. 

— Comentan linguistic i literari de tex 

tos, llibres, obres de teatre i peHicu-

les. 

— Debats i taules rodones. 

— Visita a un museu. 

— Visid d'una pel-licula, d'una obra tea-

tral. 

— Cicle de conferencies. 

— Visites i viatges. 

Area de metodologia: Bases metodologiques de 1'ensenyament de 

llengiies 

Objectiu general 

. Adquirir coneixements de metodologies, tecniques l recursos didactics que fomentin l'au-

toaprenentatge de la llengua i que permetin vehicular, mitjancant l'aprenentatge, els con 

tinguts linguistics i culturals. 

Temari 

1. Coneixement de 1'alumne adult. 

2. La programaci6 interactiva. 

3. Les habilitats linguistiques i els mitjans per desenvolupar-les. 

4. Lavaluacio com a eina i com a finalitat. 

5. Marc metodologic: Torgani!zaci6 i la gestio de la classe. 

TEMA 1: Coneixement de l'alumne 

adult 

Objectiu general 

. Saber caracteritzar i qualificar els grups 
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d'aprenents de catala a partir de les seves 

necessitats i coneixements. 

Objectius especffics 

. Coneixer la influencia de les aciituds per 

sonals en l'aprenentatge i les diferents 

teories i estrategies relacionades amb la 

seva motivaci6. 

• Coneixer la incidencia dels riimes d'a-

prenentatge en el proces individual de 

l'alumne. 

. Coneixer els diferents elements linguis 

tics, socio-culturals, psicopedagogics, 

actitudinals 1 de disponibilitat, que per-

metin situar el grup en relaci6 amb el pro-

grama que s'ha d'impartir, 

. Coneixer 1 saber utilitzar tecniques de 

diagnosi i instruments de mesura per ade-

quar l'ensenyament al grup d'aprenents. 

Continguts 

1. L'alumne aduft. 

— Caracteristiques generals. 

— Conceptes d'adquisici6 i d'aprenen 

tatge, 

2. Teories d'aprenentatge, 

— Conductistes. 

— Estructuralistes. 

— Human istes. 

3. Enfocaments de 1'ensenyament de llen-

giies. 

— Caracteristiques i problemes 

. basat en la gramatica i la traduccio 

• audio-lingual 

. comunicatiu. 

4. El mestre com a facilitador de l'aprenen-

tatge. 

— Teoria de C. Rogers. 

5. Tecniques de deteccio de necessitats i 

de negociacio d'objeciius. 

TEMA 2: La programacio interact]va 

Objectiu general 

. Saber elaborar programacions adequa-

des a la finalitat i a les condicions d'apre 

nentatge dels destinataris. 

Objectius especifics 

. Coneixer l'estructura d'una programacio 

interactiva centrada en l'aprenent, 

. Coneixer la metodologia i les tecniques 

d'elaboracio d'una programacio. Proces 

d'elaboracio. 

• Coneixer l saber utilitzar els diferents 

programes de catala per a adults elabo-

rats per la Direccio General de Politica 

Linguistica. 

. Saber realitzar programacions concretes 

de durades i caracteristiques diferents. 

. Saber modificar i millorar les pr6pies pro 

gramacions a partir de 1'avaluacio del pro 

ces d'aprenentatge dels alumnes. 

Continguts 

1. El curriculum, el programa i la progra-

maci6. Relacio, diferencies i afinitats. 

2. La programacio. 

— Tipus: amb base funcional, nocional, 

estructural, de tasques. 

— Parts: punts previs. realitzacio i ava-

luacio. 

3. La programacio a llarg termini. 

— Seleccio d'objectius, continguts, estra 

tegies l recursos, avaluacio. 

4. Els objectius d'aprenentatge. 

— Formulacio, gradacio. relacio, ade-

quacio. 

— Graus d'assoliment dels coneixe 

ments. 

— Escala d'aprenentatge. 

5. La programacio a curt termini, 

— Unitats d'aprenentatge. 

— Planificacio de la classe 

. la progressio de 1'aprenentatge per 

mitja de les activitats controlades 

pel professor fins a lactuacio de l'a 

lumne. 

6. Programes i orientacions per als cursos 

de llengua catalana de la Direccio Gene 

ral de Polilica Linguistica. 

— Estruclura i continguts. 
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TEMA 3: Les habilitats linguistiques i 

els mitjans per desenvolupar-Ies 

Objectiu general 

. Saber organitzar activitats a classe tot uti-

litzant adequadament els mitjans i els ma 

terials existents, per tal que els alumnes 

adquireixin el pie domini de les quatre 

habilitats linguistiques. 

Objectius especifics 

. Coneixer els diferents components que 

intervenen en el proces d'adquisicio de 

les habilitats linguistiques. 

. Analitzar activitats, centrades en cada una 

de les habilitats, adequades a la situaci6 i 

a les necessitats dels alumnes. 

. Coneixer els materials existents d'apre-

nentatge de la llengua. 

. Coneixer la gamma de recursos 1 tecnolo-

gies que son a l'abast del professor. 

• Saber selecciohar i utilitzar el material i la 

tecnologia coherentment amb el disseny 

de la programacio, 

. Saber elaborar activitats per tal d'interre-

lacionar les habilitats linguistiques d'a-

cord amb el nivell del curs. 

Continguts 

1. Les habilitats receptives i productives: 

escoltar, llegir. parlar i escriure. 

— Implicacions, microhabilitats i estrate-

gies. 

2. Tecniques de desenvolupament de les 

habilitats linguistiques. 

3. Caracteristiques i aprofitament de mit 

jans i de materials didactics. 

- Premsa, radio, televisi6, pissarra, cas-

set, video, retroprojector, llibres, joes, 

realies. 

TEMA 4: L'avaluacio com a eina i com 

a finalitat 

Objectiu general 

. Coneixer i aplicar I'avaluaci6 formativa 

com a sistema didactic per fomentar la 

qualitat d'aprenentatge. 

Objectius especifics 

• Saber valorar la propia tasca docent i el 

proces d'aprenentatge dels alumnes, tant 

a nivell congmtiu com actitudinal. 

. Coneixer i saber utilitzar tecniques i ins 

truments de mesura que permetin conei 

xer el grau d'assoliment dels objectius 

d'aprenentatge. 

. Saber adequar l'avaluacio d'acord amb el 

tipus d'enfocament metodologic i linguis 

tic que s'utilitzi. 

. Saber proporcionar a 1'aiumne elements 

per autoavaluar-se, amb la finalitat d'ini-

ciar-lo en processos d'autoaprenentatge. 

Continguts 

1. Concepte d'avaluacio formativa. 

— Caracter retroalimentari. 

2. Tipus de prova. 

— Objectiva/subjectiva. 

— Integrativa/discreta. 

— Prova de progres, de seguiment, de 

nivell, de diagndstic i de coMocaci6, 

3. Tecniques d'avaluacio. 

— Cloza, dictat i eleccio multiple. 

— Prova per avaluar les diferents habili 

tats linguistiques. 

4. Diferents formes de classificar i d'orde-

nar la mformacio obtinguda en el proces 

d'aprenentatge. 

TEMA 5: Marc metodologic: 

I'organitzacio i la gestio de la classe 

Objectiu general 

. Expenmentar les bases teoriques de les 

programacions en practiques d'interaccio 

a classe. 

Objectius especifics 

• Comprendre i expenmentar tipus de rols 
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professor/alumne que propicien un clima 

favorable de comunicaci6 i d'interaccio. 

. Saber analitzar el grau d'adequaci6 de les 

planificacions de classe a partir de l'ob-

servacio directa. 

. Saber analitzar la pr6pia actuaci6 davant 

de situations concretes d'aprenentatge. 

Continguts 

1. Tipus d'interaccio. 

— Caracteristiques del treball per grups, 

per parelles i individual. 

2. Actuacions del professor com a facilita-

dor i dinamitzador de laprenentatge. 

— La llengua del professor. 

— L'actitud del professor. 

— L'oportumtat i l'estrategia de corregir 

a classe. 

3. Els rols del professor i dels alumnes a 

l'aula. 

— L'anahsi transaccional, 
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FORMA I 

(formacio continuada) 

Destmat a la formacio de professors implicate en tasques de dmamitzacio cultural 

Arees tematiques 

Llengua: La Uengua i la realitat social. 

Cultura: Els Paisos Catalans en el cami de la recuperaci6 nacional. 
Metodologia: Tecniques, recursos i mitjans. 
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Area de llengua: La llengua i la realitat social 

Objectiu general 

• Adquirii les habilitate 1 els coneixements linguistics i sociolingiiistics que permetm basar 

l'ensenyament de la llengua en els diferents usos determinais pels diversos contextos 

dialectals i funcionals i per les relacions interpersonal 

Temari 

1. La varietat estandard. 

2. La modalitzacio dels enunciats. 

3. El text i els contextos. 

TEMA 1: La varietat estandard 

Objectiu general 

. Coneixer el paper unificador de la varie 

tat estandard, el seu caracter diversificat. 

les relacions amb la normativa i les impli-

cacions d'aquests elements en l'estudi de 

la llengua. 

Objectius especifics 

. Coneixer el paper diferenciador de la va 

rietat estandard respecte a les altres llen-

giies i la funcio interna d'unificaci6 i de 

control del proces evoltttiu. 

. Reconeixer les relacions de 1'estandard 

catala amb les altres varietats dialectals i 

la seva habitual associacid amb determi-

nats registres. 

. Coneixer l'estat actual del proces d'estan-

darditzaci6 del catala. 

. Coneixer les principals variants accepta-

des com a modalitats regionals de 1'estan-

dard catala en els plans fonetic, morfosm-

tactic i lexic. 

. Coneixer la importancia dels mitjans de 

comunicaci6 de massa en el proces d'es-

tandarditzacio del catala. 

. Valorar la importancia de les normes gra-

maticals i la pressio de les normes d'us en 

el desenvolupament de l'estandard. 

. Analitzar el paper de la varietat estan 

dard i de les varietats regionals en l'ense-

nyamen; de la llengua. 

• Adquirir criteris de correccio de textos 

de tota mena respecte a la seva adequa-

ci6 al registre i a la varietat escollida. 

Continguts 

1. La varietat estandard. 

— Definicio, 

— Funcions, 

2. L'estandard catala i les seves modalitats. 

— Principals caracteristiques diferen-

cials entre les formes regionals estan 

dard; lexic, fonetica i morfosintaxi. 

3. Importancia de la normativa en la varie 

tat estandard: criteris normatius i normes 

d'us. 

4. Proces d'estandarditzacio. 

— L'estat actual de 1'acceptacio i 1'us de 

l'estandard al llarg del domini linguis 

tic. 

— L'estat de la normativa en les diferents 

arees dialectals del catala. 

5. Relaci6 entre la varietat estandard i al-

guns deis seus usos. 
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— Els mitjans de comunicaci6 de massa. 

— L'ensenyament de la llengua. 

TEMA 2: La modalitzacio dels enunciats 

Objectiu general 

. Coneixer i saber aplicar els diversos re-

cursos linguistics d'objectivacio i subjecti-

vacio dels enunciats per mitja dels quals 

1'emissor manifesta la seva actitud respec-

te a la informacio que dona i respecte al 

receptor. 

Objectius especifics 

• Comprendre com el punt de vista del 

parlant afecta la forma del seu missatge. 

. Coneixer els procediments de modalitza-

ci6 i d'objectivacio dels enunciats. 

• Analitzar els diferents recursos expres-

sius i sintactics que aporten nous matisos 

o enfocaments a la informaci6 que dona el 

text. 

• Coneixer els canvis d'ordre que conve 

efectuar en un text per tal de posar en re-

lleu els elements que es volen destacar. 

• Aplicar, en la produccio textual, els dife 

rents recursos de modalitzacio segons 

l'actitud objectiva o subjectiva de 1'emis-

sor en relacio amb el seu proposit comu-

nicatiu. 

. Saber ensenyar els alumnes a construir 

un text utilitzant recursos de modalitzaci6 

d'acord amb un proposit comunicatiu de-

terminat. 

Continguts 

1. Concepte de modalitzacio, 

— Proposicio i modalitat en un enunciat, 

— Relaci6 amb el tenor personal i el te 

nor funcional. 

— Punt de vista de 1'emissor. 

— Modalitzacio i funcions del llenguatge, 

2. Procediments de modahtzaci6 i objecti-
vacio. 

— Recursos sintactics 

• 1'emfasi i les modalitats oracionals. 

Els canvis d'ordre: 

— passivitzaci6 i tematit2acio 

— focalitzacio: 1'emfasi l la mterro-

gacio 

— la puntuaci6 

• les frases impersonate 

• 1'estil directe i 1'esiil indirecte 

. la nominahtzacio 

Recursos lexicals 

. elements amb funcio valorativa: ad-

jectius, adverbis, dimirmtius i aug-

mentatius 

. verbs modals 

. altres formes: 

— modes verbals 

— marques de persona: us dels 

pronoms personals, formes ver 

bals, possessius 

— entonacio, ritme i pauses. 

TEMA 3: El text i els contextos 

Objectiu general 

• Concebre el text com una realitat comuni-

cativa i interpersonal inserida en un con 

text concret que determina l'adopcio d'u-

nes determmades varietats dialectals i 

funcionals i el grau de modalitzaci6 dels 
enunciats. 

Objectius especifics 

. Reconeixer els aspectes pragmatics i lin 

guistics presents en tot text en tant que 

acte comunicatiu. 

• Caracteritzar els elements que configu-
ren el context d'un acte comunicatiu. 

• Diferenciar els conceptes de denotacio i 

connotacio en relacio amb un text. 

. Saber interpretar els condicionaments 
contextuals d'un text a partir de la varietat 

dialectal i del registre adoptats i de la mo 

dalitzacio que presenta. 

Continguts 

1. Concepte de context. 

2. Elements que configuren un context, 
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— Procedencia geografica, social 1 ge-

neracional dels interlocutors. 

— Usos o funcions establerts. 

— Relacio entre els interlocutors. 

— Coneixement compartit del m6n, 

— Grau de formalitat. 

— To psicologic, 

3. 1/adequacio del text al context, 

— Acopcio de la varietat dialectal, 

■ Tria del registre. 

— Grau de modalitzacio dels enunciats. 

4. Concepte de denotaci6 i connotacio, 

5. Relacions entre la lingiiistica i la pragma-

tica. 

Area de cultura: Els Paisos Catalans en el cami de la recuperacio 

nacional 

Objectiu general 

. Coneixer i analitzar I'evoluct6 social, cultural i linguistics dels Paisos Catalans des de prin-

cipi del segle xx fins al moment actual, per tai d'inserir l'aprenentatge del catala en la 

dinamica de normalitzaci6 lingiiistica. 

Temari 

1. Normativitzacio i normalitzacio lingiiistiques. 

2. Institucionahtzacio de la cultura. 

3. Context politic i realitat lingiiistica. 

4. Els rmtjans de comumcacio i la llengua. 

5. La societat catalana, ara i aqui, 

TEMA 1: NormativiUacio i normalitzacio 

lingiiistiques 

Objectiu general 

. Coneixer el proces de normativitzacio i 

de normalitzaci6 que ha seguit la llengua 

catalana des de la Renaixenga fins ara, 

analitzar les actituds i els condicionants 

que han marcat aquest proces i valorar el 

paper que hi juga Vensenyament de la 

llengua 

Objectius especifics 

. Comprendre les necessitats de planifica-

ci6 lingufetica en les diferents etapes del 

proces de recuperacio de la llengua. 

. Coneixer l'evolucio de les actituds envers 

la llengua des de la Renaixenga fins ara, 

• Comprendre el proces devolucio de la 

llengua literaria. 

. Coneixer els factors que condicionen el 

proces de normalitzacio lingiiistica, 

Continguts 

1. Estat de la llengua catalana als segles xtx 

I XX. 

— Norma i us. 



— El proces de normalitzacio: del I al II 

Congres Internacional de la Llengua 

Catalans. 

2. La concepcio de la llengua 1 el proces de 

codificacio: visio i actitud de J. Maragall, 

F. Carreras Candi, P. Fabra, G. Alomar, 
E. d'Ors i B. Riera. 

3. Evoluci6 d'una composici6 poetica: l'oda. 

4. Relacio entre la llengua l el poder. 

TEMA 2: Institucionalitzacio de la 

cultura 

Objectiu general 

. Coneixer la relaci6 existent entre el pro-

jecte politic de la Mancomunita! i el pro-

jecte cultural del Noucentisme, i analitzar 

alguns aspectes de la politica cultural 

actual per tal d'adquirir una visio critica 

dels projectes i de les ofertes culturals. 

Objectius especifics 

• Coneixer I'entramat cultural promogut 

per les institucions i per la societat catala-

na des de principi de segle fins ara, 

. Coneixer les principals institucions cultu 

rals publiques i privades i la seva inciden-

cia en el desenvolupament de la cultura, 

. Coneixer els diferents elements que con-

formen actualment les ofertes socio-cultu-

rals de la societat. 

Continguts 

1. El periode Noucentista. 

— Definici6, caracteristiques l manifesta-

cions del Noucentisme. 

— La Mancomunitat. 

2. Institucions publiques i privades, Dos 

exemples: el Patronat Escolar de lAjun-

tament de Barcelona i 1'Ateneu Enciclo-

pedic Popular. 

3. Expectatives culturals de la societat cata-
lana actual. 

— Ambit d'acruacio de les institucions. 

- El paper de l'inteliectual en la socie 
tat. 

— Les ofertes culturals. 

TEMA 3: Context politic i realitat linguis 

tic a 

Objectiu general 

• Coneixer el marc legal en que s'ha mogut 

el catala des dels anys trenta fins al mo 
ment actual, les accions dules a terme per 

les diferenls institucions de govern i per 

la iniciativa popular en relacio'amb la rea 
litat politica i lmguistica del pais, i consi-

derar les implicacions didactiques d'a-
quest tema. 

Objectius especifics 

• Coneixer els organs de poder i els pro 

jectes mstitucionals que hi ha hagut als 

Paisos Catalans des de la recuperacio lin-
giiistica fins ara. 

• Coneixer les competencies especifiques 

actuals en materia d:ensenyament i de 
mitjans de comunicacio l les possibilitats 

legals que ofereixen. 

- Coneixer la politica de substituci6 linguis-

tica que ha patit el catala des del principi 
de segle fins ara i les respostes per legiti-

mar la llengua prdpia, 

• Programar activitats per fer coneixer als 

alumnes la situaci6 legal del catala actual 
ment. 

Continguts 

1. La situacio legal de la llengua catalana al 
segle xx. 

- La Generalitat republicana i la recu-
peraci6 de la llengua 

. us oficial i politica cultural l educa-
tiva. 

— Accions del Parlament de Catalunya 
durant la Generalitat republicana 

• el Tribunal de Cassacio 

• la divisio territorial. 

2. La llengua catalana abans i durant el ■ 
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franquisme. 

3. Restabliment de la Generality i Estaiut 

d'Autonomia. 

— La Llei de normalltzacio lingiiisttca de 

1983. 

TEMA 4: Els mitjans de comunicacio 

i la llengua 

Object iu general 

. Coneixer l'evolucio i la situaci6 actual 

dels mitjans de comunicaci6 de massa i el 

debat que existeix entcrn de la delimits-

cio, 1'iis i la difusio de la llengua estan-

dard, i valorar la necessitat de disposar 

d'uns mitjans de comunicacio propis i d'un 

model de llengua estandard per aconse-

guir la normalitat cultural, 

Objectius especifics 

. Coneixer la mcidencia dels mitjans de co 
municacio de massa en el proces de mo-

dernitzacio de la cultura catalana. 
. Coneixer el tractament de la llengua es 

tandard als mitjans de comunicacio de 

massa, en les manifeslacions orals i escri-

tes, des de principi de segle fins ara, 

Continguts 

1. La premsa: principals diaris i revistes en 

catala. 

2. Naixement i desenvolupament de la ra 

dio i la televisio. 

3. La llengua dels mitjans de comunicacio: 
proces de norrnalitzacio i d'estandardit-

zacio. 

fa a la participacio catalana en la dinamica 

europea. 

Objectius especifics 

. Coneixer la importancia de la dinamica 

popular en el proces de la resistencia du-

rant el franquisme i actualment. 

. Coneixer la situacio i el proces de reno-

vacio de la societat catalana actual, 

. Comprendre el paper que tenen els Pai-

sos Catalans en el marc de les nacions 

sense estat d'Europa i les seves possibili-

tats d'integraci6 en la dinamica cultural 

europea, 

Ccmtinguts 

1. L'Europa de les nacions. 

— Els conceptes d'estat, nacio iregio eu 

ropea. 

— Les institucions europees. 

— El paper dels Pa'isos Catalans a Eu-

ropa. 

— Dos exemples de Uengiies mmontza-

des i minoritaries: el fines i l'irlandes. 

2. Proces d'afirmacib nacional. 

— El nacionalisme a Europa. 

— Expressions populars del sentiment 

nacionalista a Catalunya, 

3. La identitat cultural de Catalunya. 

— Catalunya, cruilla de cultures. 

— Festes i tradicions. 

— La institucionalitzacio de la cultura po 

pular. 

— L'escola i la cultura popular. 

— Perspectives de furur: politica cultu 

ral, mitjans de comunicacio, ensenya-

ment. 

TEMA 5: La societat catalana, ara 

i aqui 

Objectiu general 

. Coneixer la situacio dels Paisos Catalans 

en el marc de l'Europa contemporania i 

analitzar les perspectives de futur pel que 
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Area de metodologia: Tecniques, recursos i mitjans 

Objectiu general 

. Aconseguir una millora qualitativa de l'ensenyament mitjangant 1'apro filament dels recur-

sos materials i humans i la insercio de l'aprenentaige de la llengua en el context socio-cul-

tural del pais. 

Temari 

1. Recursos materials i mitjans de comunicacio. 

2. Interaccio en 1'aprenentatge. 

TEMA 1: Recursos materials i mitjans 

de comunicacio 

Objectiu general 

. Saber triar i aplicar tecniques d'aprenen-

tatge adequacies per treballar els contm-
guts linguistics i sociolinguistics, tant en 

activitats dmtre com fora de l'aula, aprofi-

tant els diferents canals de comunicaci6 i 

participacio que ofereix la societat actual. 

Objectius especffics 

. Coneixer els centres de recursos i de do-

cumentacio dispombles i saber, de cadas-

cun d'ells, els aspectes concrets que po-

den ser utils per a l'ensenyament. 

. Coneixer nous materials d'aprenentatge 

de la llengua i valorar la utilitzacio que 

se'n pot fer a classe en funcio dels objec 

tius de la programacio. 

• Actuahtzar el coneixement dels diversos 

mitjans teenies de comunicacio de massa 

a fi d'amphar possibUitats didacliques. 

• Saber aplicar cnteris linguistics i sociolin 

guistics en l'analisi de textos reals pro-

duits pels mitjans de comunicacio de mas 

sa: premsa, radio, televisio... 

• Expenmentar a la pr6pia classe maneres 

diferents de treballar alguns dels contm-

guts estudiats a larea de llengua, segons 

letapa d'aprenentatge, 1'objectiu fixat, i 

1'us d'un mitja determmat. 

Continguts 

1. Llibres, joes i materials didactics apare-

guts recentment destinats a 1'aprenentat-

ge de llengties. 

2. Biblioteques, videoteques. centres d'au-

toaprenentatge, ludoteques, centres de 

recursos, banes de dades. 

3. Textos emesos per la radio, la televisio o 

la premsa. 

4. Textos que el professor produeix a clas 

se: presentacions, exposicions, explica-

cions i globalitzacions. 

5. Aprofitament didactic dels mitjans se-

gtients: premsa, radio, video, casset, TV, 

ordmador, comic, fotografies. retropro-

jector... 

TEMA 2: Interaccio en 1'aprenentatge 

Objectiu general 

• Saber exercir el rol de professor adequal 

a 1'etapa de laprenentatge. als continguts. 
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al ritme d'aprenentatge dels alumnes i al 

moment de la classe, i potenciar actituds 

de participaci6 en activitats a l'aula i fora 

de l'aula. 

Objectius especifics 

- Coneixer les diferents facetes que com-

porta e! rol del professor segons les cir-

cumstancies concretes de cada grup, 

. Saber copsar els diferents rols que sor-

geixen entre el grup d'alumnes i canalit-

zar-los en funcio de la dinamica del grup, 

. Coneixer diferents formes d'interacci6 a 

l'aula per presentar 1 fer treballar contin-

guts linguistics, 

. Saber organitzar alguna activitat de parti-

cipacio collective en algun programa o 

concurs dactuahtat que ofereixin els mit-

jans de comunicaci6 de massa: premsa, 

radio o televisi6. 

Continguts 

1. Caracleristiques dels alumnes adults. 

2. El rol del professor. El seu paper com a 

facilitador, conductor i orientador de l'a-

prenentatge. 

3. Els diferents rols que assumeixen els 
alumnes en la dinamica del grup. 

4. Formes d'interaccio a l'aula: treball in 

dividual, per parelles o en grup. 

5. Caracteristiques en 1'analisi transaccio-

nal: els rols de pare, dadult i de nen. 
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FORMA 11 

{formacio continuada) 

Destinat a la formacio de professors amb dedicacio a cursos de Ilengua especifics. 

Arees tematiques 

Llengua: El text com a unitat comunicativa. 

Cultura: La constituci6 d'una comunitat linguistica, cultural 1 nacional, 

Metodologia: La programacio. 
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Area de llengua: El text com a unitat comunicativa 

Objectiu general 

• Coneixer, amb finalitat didactica, les caracteristiques lingiiistiques i pragmatiques del text, 

concebut com a unitat fonamental de cornunicacio, 1 analitzar els trets dilerencials que 

defineixen els tipus de text. 

Temari 

1. El text: coherencia i cohesio. 

2. La progressio tematica. 

3. Tipologies textuals, 

4. El camp tematic del text i el grau d'especialitzacio. 

TEMA 1: El text: coherencia i cohesio Continguts 

Objectiu general 

. Reconeixer la coherencia textual com a 

factor determinant de la configuracio d'un 

text i analitzar els principals fenomens en 

que es mamfesta. 

Objectius especifics 

. Reconeixer el text com a macrosigne lin 

guistic dotat dun significant, d'un signifi-

cat i d'un referent. 

. Reconeixer la coherencia textual com a 

propietat intrinseca del text, que es mani 
fests tant en el proces de produccio/re-

cepcio, com en el mateix text. 

■ Caracteritzar les formes en que es mani-

fesia la coherencia textual en els nivells 

linguistic i pragmatic. 

. Reconeixer i comprendre els procedi-

ments d'expansio l condensacio del signi-

ficat en el proces de comunicacio. 

. Reconeixer el paper cohesiu que els dife-

rents elements linguistics exerceixen en 

el text, 

. Saber detectar els defectes de coheren 

cia que pugui presentar qualsevol tipus 

de text. 

1. Concepte de text. 

— Coherencia i cohesio textuals. 

— Nivells d'analisi textual: formal, se 

mantic, tematic i pragmatic. 

2. Coherencia en el proces de produccio/ 

recepcio de textos. 

— Coherencia en el pla textual 

. l'estructura semantica i l'estructura 

formal 

• les estructures textuals i la progres-

si6 del 'ema. 

— Coherencia en els processos d'expan 

sio i de condensacio del significat 

. formes d expansi6: definicions, exem-

plificacions, comparacions, contrastos 

. formes de condensaci6: litols, subti-

tols, sintesis, resums, sinopsis, es-

quemes... 

3. Formes de rnanifestaci6 de la coherencia 

en els textos. 

— La repetici6 de formes i significats 

— Les relacions semantiques entre lexe 

mes. 

— La referenda. 

— La progressio tematica. 

— La determinaci6 i la connexio, 
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4. Els lligams gramaticals i els lligarns 16-

gics com a formes-de cohesi6, 

— La concordanga. 

— Les regies de combmacio de sintag-

mes, 

— Connectors. 

— Relacio amb els factors externs. 

TEMA 2: La progressio tematica 

Objectiu general 

. Coneixer, per mitja de procediments d'a-

nalisi tematica. com s'orgamtza i com pro-

gressa la mformacio que contenen els tex-

tos. 

Objectius especifics 

. Reconeixer en un text diferents plans 

d'estructuracio interna segons el punt de 

vista d'analisi adoptat. 

. Saber identificar els elements informatius 

mes rellevants d'un text d'acord amb un 

context determinat. 

. Saber fer l'analisi tematica d'un text. 

. Coneixer els principals recursos linguis 

tics que te el parlant per donar relleu a un 

determinst element de la mformaci6. 

. Saber utilitzar els recursos mes efectius 

per organitzar d'una manera dinamica i 

coherent la informaci6 que volem trans-

rnetre en un text segons el prop6sit comu-

nicatiu. 

. Saber enfocar la produccio de textos dels 

alumnes des del punt de vista de 1'estruc-

tura tematica, 

Continguts 

1. L'estructura tematica d'un text: diferen-

cies i connexions amb les estructures 

sintactica i semantica. 

— A l'intenor de la frase. 

— Entre frases. 

2. Els pols dinami.es de t'evolucio de la in-

formacio: el tema i el rema. 

— Diferencia entre el tema general d'un 

text (o hipertema) i el tema contrapo-

sat al rema. 

3. Jerarquitzacio dels elements informatius 

per part de l'emissor segons aquests ele 

ments. 

— Tractament del tema, 

— Prop6sit comunicatiu. 

— Destinatari. 

4. Recursos metodologi.es per a una analisi 

tematica. 

— La negacio i la contraposicio. 

— La interrogacio. 

— «De que parlem» i «que en diem». 

5. Models de progressi6 tematica, 

— Progressi6 amb tema constant. 

— Tematitzacio lineal. 

— Progressi6 amb tema derivat. 

— Progressi6 amb tema esclatat, 

6. La tematitzacio. 

— Concepte de tematitzacio. 

— Recursos linguistics 

• desplagament a la dreta o a l'es-

querra 

. duplicacio pronominal 

• article determinat 

• represa d'elements, 

7. La focalitzaci6, 

— Concepte de focalnzacio. 

— Recursos de focalitzacio 

• entonacio, pauses, ritme... 

. signes de puntuacio, desplagament 

al'esquerra... 

8. Relacions entre la progressio tematica i 

altres fenomens de coherencia textual. 

— La referenda. 

— La determinacio. 

— La repeticio. 

— La modalitzacio. 

TEMA 3: Tipologies textuals 

Objectiu general 

- Reconeixer les diferents possibilitats d'a-

grupacio dels textos com a tipus de comu-

nicacio susceplibles de ser reconeguts 

socialment, i analitzar, en funci6 de la seva 

utilitat per a l'aprenentatge de la llengua, 
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algunes de les tipologies establertes, 

Objectius especifics 

. Coneixer les caracteristiques de les tipo 

logies textuals i la diversitat de funcions 

que acompleixen dins la societal a dife-

rents nivells de comunicacio, 

. Coneixer la utilitat de disposar de tipolo 

gies textuals pel que fa a l'ensenyament 

de la llengua. 

. Saber diferenciar tipologies textuals ba-

sades en indicadors linguistics o en fac 

tors pragmatics. 

. Coneixer algunes tipologies textuals esta 

blertes pels linguistes segons criteris di-

ferents i analitzar les seves possibilitats 

didactiques. 

Continguts 

1. Concepte de tipologia textual. 

— Les tipologies textuals enl'enfocament 

comunicatiu de la llengua, 

— Condicions que ha de reunii una tipo 

logia. 

— Funcions que pot acomplir. 

2. Classes de tipologies, 

— Tipologies cientifiques: unidirnensio-

nals, 

— «Tipologies» d'us social: multidimen-

sionals. 

3. Criteris fonamentals per a 1'establiment 

d'una tipologia. 

— Criteris interns: estructures, tema, m-

dicadors linguistics. 

— Criieris externs: camp, mode, funci6, 

grau de formalitat. 

4. Principals tipologies textuals formulades 

per la linguistics contemporama. 

TEMA 4: El camp tematic del text i el 

grau d'especialitzacio 

Objectiu general 

- Reconeixer les diferencies entre textos 

degudes al tema de cadascun i al grau 

despecialitzaci6 que presenten, i extreu-

re'n les implicacions didactiques conse-

guents per als cursos d'orientacio especi-

fica, 

Objectius especifics 

. Saber diferenciar els textos d'especialitat 

dels textos generals a partir dels factors 

que condicionen el registre. 

. Analitzar la incidencia dels factors situa-

cionals en textos d'especialitat pel que fa 

al tema i al grau d'especialitzacio que pre-

senta. 

. Reconeixer el tema corn un dels elements 

diferenciadors dels textos en tant que re-

presenta una parceHa de la realitat a la 

qual es refereix. 

. Coneixer els recursos linguistics i extra-

linguistics que configuren els textos d'es 

pecialitat. 

. Reconeixer la vmculacio del lexic a la 

cultura, 

. Reconeixer la incidencia de les termino 

logies especifiques en 1'evolucio de les 

varietats lingiiistiques. 

Continguts 

1. Textos generals i textos d'especialitat. 

2. Factors situacionals que ocasionen les di 

ferencies de registre: el camp, el mode, 

el tenor funcional i el tenor personal. 

3. El camp com a factor determinant dels 

Uenguatges d'especialitat. 

— Temes i graus d'especialitzacio, 

— Camps d'especialitzacio tradicionals i 

nous. 

— Camps propis de la cultura universal i 

de cultures particulars. 

— Penetracio del lexic especific al llen-

guatge colloquial. 

4. Diverges funcions lingiiistiques en els 

textos d'especialitat: descripcio cTobiec-

tes i processos, definicions, argumenia-

cions, formulacio de normes, instruc-

cions, reglaments, objectius... 

5. Caracteristiques dels textos d'especiali 

tat. 
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— Predomini de la varietat estandard. 

— Predomini de la funcio referenda! 

— Ambit restrmgit i homogeni dels des-
tinatans. 

— Objectivitat i despersonalitzacio. 

— Concisio i precisio, 

6. Lexic i terminologia. 

— La univocitat dels termes. 

— Modismes i fraseologia, 

— Neologismes i arcaismes. 

7. Recursos extralmguistics. 

— Tipus: simbols, sigles, grafics. 

— Funcions: organitzar, exemplificar. 
economitzar, precisar. 

8. Fonts d'mformacio i documentacio. 

— Manuals i formularis. 

— Diccionaris i vocabularis. 

— Bases de dades i centres de docu 

mentacio. 

Area de cultura: La constitucio d'una comunitat lingliistica, cultural i 
nacional 

Objectiu general 

. Coneixer i analitzar la constitucio i 1'evolucio social, cultural i lingiiistica de Catalunya des 

dels origens fins a la baixa edat mitjana, per tal de valorar les bases en funcio de les quals 

la nacio s'organitza en forma d'estat, i per lal d'emmarcar el seu protagonisme en la dinami-

ca histonca. 

Temari 

1. El territori com a pas i confluencia de civilitzacions. 

2. Desenvolupament de la societat medieval. 

3. Creaci6.d'un estat: les institucions. 

4. Situacio sociolinguistica. 

5. Projeccio de la Catalunya medieval. 

TEMA 1: El territori com a pas 

i confluencia de civilitzacions 

Objectiu general 

. Reconeixer el lerritori nacional corn a 

zona de transit de multiples civilitzacions, 

i analitzar els elements que han aportat a 

la configuracio de la llengua i la cultura 

catalanes. 

Objectius especifics 

Coneixer els diferents elements que con-

figuren el territori i les saves relacions 

d'mcidencia en el proces d'estructuracio 

de la societat. 

Coneixer els diferents elements linguis 

tics que intervenen en la configuracio de 

la llengua. 

Coneixer Les caracteristiques de la pro-

duccio lmguistica oral i escrita de 1'epoca, 

i analitzar-ne la mcidencia en el desenvo 

lupament de la llengua i de la cuitura. 
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Continguts 

1. Definicio del territon, 

— Situacio geografica. 

— Influencia i aportaci6 cultural de les 

principals civilitzacions, 

2. La romamtzacio. 

— Definicio, caracteristiques i conse-

quencies, 

— El llati vulgar i la formaci6 de les llen-

giies romaniques. 

3. Proces de constitucio de Catalunya. 

— L'ocupacio musulmana. 

— La Reconquesta i la Marca Hispanica, 

— El domini carolingi i el proces d'inde-

pendencia de Catalunya. 

4. Substrat, superstrat adstrat. 

— Definicio i exemples. 

5. El mon dels trobadors, 

— La llengua dels trobadors. 

— Els trobadors Catalans, 

— Influencia provengal en la lirica cata-

lana. 

TEMA 2: Desenvolupament de la 

societat medieval 

Objectiu general 

. Coneixer les condicions de vida de la so 

cietat medieval sota l'organitzacio feudal i 

analitzar-ne lestructura politica, econdmi-

ca, social i cultural, especialment pel que 

fa a la poblacio catalana. 

Objectius especifics 

. Coneixer l'organitzacio territorial, politi 

ca, economica i social de la Catalunya 

comtal. 

. Coneixer la configuraci6 de la ciutat me 

dieval com a focus i centre de l'activitat i 

de la dmamica social. 

. Coneixer la funcio dels trobadors i els jo-

glars com a transmissors de cultura me 

dieval. 

Continguts 

1. El Casa^ de Barcelona. 

— Genealogia, 

— Esdeveniments histories i politics mes 

rellevants: els comtats Catalans, la 

Coniederacio catalano-aragonesa, les 

reladons amb Occitania, I'expansio 

cat al ana per la Mediterrania. 

2. La societat medieval. 

— Organitzacio i activitat s6cio-econo-

mica. 

— El feudalisms. 

— La figura del cavalier medieval. 

3. Manifestacions culturals, 

— La canc6 de gesta. 

— Joglars i trobadors. 

— El fabliau. 

TEMA 3: Creacio d'un estat: 

les institucions 

Objectiu general 

. Coneixer el paper exercit per les institu 

cions politiques i religioses que consti-

tueixen la infrastructura de 1'estat medie 

val i tambe" la seva contribucio a la fixaci6 

i al desenvolupament de la llengua i de la 

cultura. 

Objectius especifics 

• Coneixer les institucions politiques i l'es-

tructura d'estat com a consolidaci6 de la 

nacio, 

■ Coneixer les institucions culturals i eco-

nomiques que caracteritzen la societat ca 

talana a 1'epoca medieval, 

. Reconeixer els primers textos exponents 

de la infrastructura de 1'estat. 

Continguts 

1. La Pau i la Treva, 

2. Institucions politiques i economiques. 

— Les Corts, la Taula de Canvi de Barce 

lona, el Consolat de Mar. 

— La Cancelleria Reial: el seu paper uni-

ficador. 
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3. Organitzacio economica i social. 

— El mode de produccio feudal. 

— L'organitzacio grernial. 

— La Busca i la Biga, 

— El desenvolupament comercial als se-

gles xiv i xv. 

— Incidencia histories i religiosa de l'Es-

glesia en la societat medieval. 

4. La produccio cultural. 

— El monestir com a centre difusor de 

cuitura, 

— Mecenatge i literatura medieval. 

TEMA 4: Situacio sociolinguistica 

Objectiu general 

. Coneixer la situacio linguistica als Paisos 

Catalans durant l'edat mitiana, l'evolucio 

experimentada, els ambits d'us de la llen-

gua i els processos de substitucio lingiiis 

tica. 

Objectius especifics 

. Coneixer la situacio linguistica, la funcio 

de cada una de les llengues existents i les 

relacions de contacte entre elles. 

• Coneixer el proces de canvi que s'esta-

bleix en el pas del llati vulgar al romang i 

la diferenciaci6 del catala respecte a les 

altres llengues romaniques. 

• Coneixer el desenvolupament de la llen 

gua comuna pel que fa a l'ambit literari, 

administratiu, dentine, etc, i les seves 

vies de difusio, 

Continguts 

1. Situacio de la llengua als Paisos Catalans 
durant l'alta edat mitjana. 

— La fragrnentacio del llatf. 

— Primers documents en llengua ro 

mang. 

— El pas del catala parlat a l'escrit: el ca 

tala preliterari. 

— Les relacions llati-catala. 

— Influencies de l'arab, 1'occita i 1'hebreu 

en la llengua catalana. 

2. Les primeres manifestacions literaries 
(segles xm alxv). 

— Autors i obres rellevants, 

— Aspectes caracteristics de la llengua 

liter aria. 

TEMA 5: Projeccio de la Catalunya 
medieval 

Objectiu general 

. Analitzar i valorar la infiuencia exercida 

per la Catalunya medieval a Europa, i l'in-

teres actual que susciten els productes 

culturals Catalans d'aquella epoca. 

Objectius especifics 

■ Coneixer l'expansio i la repercussio poli-
tiques de la Catalunya medieval a Europa. 

- Coneixer el resso dels productes cultu 

rals autoctons de l'epoca a Europa. 

. Reconeixer la Catalunya medieval com a 
objecte d'esvudi, dinteres i de divulgacio 
en el mon actual. 

Continguts 

1. La dmastia catalana: relacions politiques 

i annexiomsme territorial a l'edat rnitjana. 

2. Catalunya a l'Europa medieval. 

— Exponents europeus en la configura-

cio nacional de Catalunya. 

— Infiuencia catalana a Europa: politica i 

institucions, 

— Personatges rellevants de l'epoca: 

vida i transcendencia de llur obra. El 

cas de Ramon Llull. 

3. Recuperaci6 i vigencia de la literatura 
medieval catalana a Catalunya i al mon. 

— Traduccions i estudis d'obres medie-
vals. 

— Adaptacions' comic, teatre, cango. ci 
nema.., 

— La literatura medieval, font per a la 
creacio literaria actual. 

4. El naixement de la linguistica romamca i 
la polemica entorn del catala. 
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— Hipotesis de l'origen de la divisio dia 

lectal. 

— La fil:aci6 de lallenguacatalana: entre 

la GaLloromania i la Iberoromania. 

Area de metodologia: La programacio 

Objectiu general 

. Saber programar 1 avaluar cursos de llengua especifics dintre del marc tednc de la pro 

gramacio per objectms, 

Temari 

1. IVadequacio de la programacio. 

TEMA 1: L'adequacio de la programacio 

Objectiu general 

. Saber programar i avaluar cursos de llen 

gua especifics dintre del marc teoric de la 

programacio per objectius. 

Objectius especifics 

. Saber pnontzar els elements que interve-

nen en una programacio segons la finali-

tat, els destinataris i les condicions socio-

linguistiques de 1'aprenentatge. 

. Saber formular de manera coherent els 
objectius d'una programacio segons les 

prioritats establertes. 

. Coneixer les caracteristiques dels cursos 

especifics dintre la classificacio dels cur 

sos. 

. Saber seleccionar per a un curs especial 

o de ilenguatge d'especialitat els contin-

guts generals de llengua del programa i 

saber definir els continguts propis de l'es-

pecificitat del curs. 

. Saber seleccionar textos reals segons les 

condicions que irnposa la posterior pro-

jeccio de 1'aprenentatge, i saber-los clas-

sificar d'acord amb la tipologia textual 

mes adient. 

. Exercitar-se en la planificacio de tota 

mena de cursos, 

. Saber elaborar activitats que permetin 

l'assoliment dels objectius proposats en la 

programacio del curs. 

. Saber valorar l'aprofitament d'un curs 

confronlant els objectius proposats amb 

els resultats obtinguts, pretesos o no pre-

tesos. 

Continguts 

1. Classificacio de cursos. 

— Generals: nivell llindar, suficiencia i 

proficiencia. 

— Complementaris: grups de conversa, 

expressio escrita, llengua i cultura... 

— Especifics 

♦ per l'activitat concreta dels alumnes 

. a:encio al public: recepcionistes, 

cambrers, telefomstes... 

— correccio de textos 

— locucioradiofomca, televisiva... 

. pel que fa a la llengua: llenguatges 

despecialitat 

— Ilenguatge juridic, cornercial, 

cientific i tecnic, esportiu... 
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• pel procediment d'aprenentatge: 

especials 

— pel sistema de tutoria 

— a distancia: per corresponden-

cia, per ordinador... 

2. Elements de la programacio. 

— Marc on s'mscrm Taprenentatge i con-

die ions. 

— Destinataris. 

— Oojectius i continguts. 

— Temps i material. 

— Avaluacio. 

3. Elements rellevants en la programacio i 

I'avaluaci6 de cursos especifics. 

■ Perfil dels destinataris i del grup. 

• Analisi dels documents que manegen 

els alumnes en la seva professio. 

« La prova de diagnostic i la d'assoli-

ment. 

. Els resultais obtingms. 

4. Criteris de seleccio dels textos d'espe-

cialitat. 

— Caracter real. 

— Adequacio a l'especificital del curs, 

— Importancia per a 1'activitat professio 

nal: freqiiencia draparici6, grau de di-

ficultat ambit intern o extern d'utilitza-

ci6. 
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Destinat a la formacid de professors amb dedicacid a cursos de nivell superior. 

Arees tematiques 

Llengua: La funci6 textual dels diversos elements de la llengua. 

Cultura: Els Paisos Catalans del segle xvi al segle xix: canvis, crisis i transformacions, 
Metodologia: Activitats.de competencia textual. 
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Area de llengua: La funcio textual dels diversos elements 
de la llengua. 

Objectiu general 

. Comprendre la funci6 textual dels diversos elements linguistics i la seva incidencia com a 

fendmens de coherencia i cohesio del text a fi d'enfocar 1 ensenyament de la llengua amb 

una perspectiva textual. 

Temari 

1. Les paraules en l'organitzacio textual. 

2. Coherencia i cohesio lexicals. 

3. La repeticio de formes i de significats. 

4. La determinacio. 

5. La referenda textual. 

6. La connexi6. 

7. Procediments de creativitat lexica i textual. 

TEMA 1: Les paraules en l'organitzacio 

textual 

Objectiu general 

. Reconeixer la paraula com a signe lin 

guistic elemental del text i caracteritzar-

ne les funcions principals dintre d'aquest, 

considerat alhora com a macrosigne lin 

guistic. 

Objectius especifics 

• Caractentzar les diferents funcions de les 

paraules en l'organitzacio del text. 

. Comprendre el paper primordial del le-

xic en la seva funcio de designacio de la 

realitat. 

. Comprendre la vinculacio existent entre 

el lexic d'una llengua i la cultura en que 

s'inscriu. 

. Descobnr els diferents matisos que apor-

ten al text els elements de connexio. 

. Coneixer la funcio de les paraules quan 

es refereixen a elements presents en el 

text o en la situaci6 comunicativa. 

. Reconeixer la importancia que te l'us me 

talinguistic dels mots en el Uenguatge 

cientific i quotidia. 

. Saber enfocar els treballs de lexic en fun 

cio del paper que les paraules exercei-

xen dintre del text i d'acord amb el con 

text (denotatiu i connotatiu). 

Continguts 

1. Concepte de paraula. 

2. Definicio de les paraules. 

— La definicio linguistica. 

— La defmicio complementaria i cultural. 

3. Les funcions textuals de les paraules. 

— Funcions referencials 

• designar classes d'objectes, accions 

i qualitats de la realitat. 

— Funcions deictiques 

. designar objectes presents en la si-

tuacio enunciativa. 

— Funcions correferencials 

. actuar com a correferent respecte a 

altres elements del text. 
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— Funcions connectives 

. establir Uigams entre mots o parts 

del text. 

— Funcions metalingtiistiques 

• referir-se a altres elements del text 

o de fora del text en tant que ele 

ments linguistics. 

TEMA 2: Coherencia i cohesio lexicals 

Objectiu general 

• Coneixer, com a factor de coherencia 

textual, el fenomen de les relacions se 

mantiques i pragmatiques entre les dife-

rents unitats lingiiistiques que componen 

el text: paraules, sintagmes, frases i para-

grafs. 

Objectius especifics 

. Comprendre la funci6 cohesiva que el le-

xic exerceix en el text, des del punt de 

vista linguistic i extralinguistic. 

• Coneixer els diferents nivells de projec-

ci6 en que es manifesten les relacions se 

mantiques en els textos. 

• Coneixer, pel que fa al lexic, els diferents 

nivells de projecci6 en que es manifesten 

les relacions pragmatiques en els textos. 

• Comprendre la incidencia del lexic en el 

desenvolupament del tema del text i la 

seva divisio en subtemes. 

. Coneixer el valor cultural dels textos com 

a referents de la realitat. 

. Saber corregir les faltes de coherencia 

d'un text derivades d'anomalies en les re 

lacions semantiques i pragmatiques entre 

els elements de que es compon. 

Continguts 

1. La paraula com a unitat de sigmficado. 

— Caracteristiques de la paraula: for-

mals, funcionals, semantiques i prag 

matiques. 

— Descripcio del significat: els trets se 

mantics. 

— Relacions semantiques entre les pa 

raules. Trets semantics compartits: 

equivalencia, inclusi6, rebuig. 

— Relacions pragmatiques entre les pa 

raules: registre, connotad.6, significats 

implicits... 

2. El text com a unitat de significacio. 

— Relacions semantiques 

• nivells de projeccio: sintagmes, fra 

ses i textos 

• tipus: equivalencia, inclusio i con 

trast 

— la definicio 

— la parafrasi 

— la comparacio 

— la contraposicio. 

— Relacions pragmatiques i semanti 

ques basades en el coneixement com-

partit del m6n. 

TEMA 3: La repeticio de formes i de 

significats 

Objectiu general 

• Reconeixer la funci6 recurrent del llen-

guatge i la varietat de procediments per 

mantenir la informacio al llarg del text se-

gons les finalitats comunicatives. 

Objectius especifics 

• Reconeixer el caracter redundant del 

llenguatge en el pla fonologic, morfosin-

tactic, semantic i estructural. 

• Comprendre la funcio textual de cohesio 

que exerceixen els elements de repeticio 

en un text. 

• Comprendre les diverses funcions tex-

tuals que la repeticio comparteix amb al 

tres fenomens de cohesi6 textual. 

. Coneixer i aplicar els diferents elements 

linguistics que exerceixen la funcio de re-

petidors en el text, segons que tinguin una 

finalitat didactica, agilitadora, persuasiva, 

estetica... 

• Distingir els efectes diversos que tenen 

en el text els diferents elements linguis 

tics en funci6 de repetidors. 

• Saber corregir en un text els fenomens de 

repeticio que resultin negatius per a la 
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seva finalitat. 

• Saber presentar els aprenentatges sobre 

pronoms amb un enfocament textual. 

Continguts 

1. Concepte de recursivitat i de repetici6. 

2. Plans de repetici6. 

— Formal: sons i grafies, morfemes, le 

xemes, sintagmes, frases, paragrafs i 

textos. 

— Semantical repetici6, total o parcial, 

de significats. 

3. F6rmules de repeticid. 

— Repeticio identica de significat i de 

forma. 

— Repetici6 de significat amb formes di-

ferents 

• per substitucid: 

— pronominalitzacib 

— proformes 

— sinonimia/antonlmia 

— hiperonlmia 

— recursos no verbals 

• peromissi6: 

— ellipsi. 

— Repetici6 de formes amb significats 

diferents 

• polisemia 

• rima 

• estrofes 

• estructures de frase, de paragrafs. 

4. Efectes comunicatius de la repetici6. 

— Reforc didactic, monotonia, intensifi-

caci6, agilitaci6, ritme. 

5. Connexi6 de la repetici6 amb altres fe-

n6mens textuals. 

— La referenda textual. 

— La progressio tematica. 

— La determinaci6. 

— La cohesi6 lexical. 

— La connexi6. 

TEMA 4: La determinacio 

Objectiu general 

. Coneixer el fenomen de la determinacio/ 

indeterminaci6 dels sintagmes nominals 
en relaci6 amb el desenvolupament de la 
informacio, segons que l'emissor conside-
ri l'objecte esmentat com a coneixement 

compartit o no pel seu interlocutor. 

Objectius especifics 

• Reconeixer la funci6 textual dels sintag 
mes nominals segons la seva determina-

cio/indeterminaci6. 

• Reconeixer en la determinaci6 dels sin 

tagmes el grau de complicitat entre l'e 

missor i el receptor pel que fa al coneixe 
ment del mon compartit. 

• Reconeixer els elements linguistics que 
exerceixen la funci6 de determinadors. 

• Reconeixer l'efecte comunicatiu dels sin 
tagmes nominals determinats amb valor 

cataf6ric: expectacic-, buit d'informaci6... 

• Comprendre la relacib de la determina-
cio/indeterminacio dels sintagmes nomi 

nals amb el tema i el rema del discurs. 

• Saber corregir les incoherences d'un text 
derivades de l'us inadequat dels elements 
determinadors. 

Continguts 

1. Sintagmes nominals determinats i in-
determinats. 

— L'article com a element indicador de 

la determinacic/indeterminacio. 
— Altres elements indicadors de deter-

minaci6: els demostratius, els posses-
sius, els indefinits. 

— Absencia d'indicadors de determina-

ci6: en noms, propis, identificaci6; en 
noms comuns, no identificaci6. 

2. Sintagmes definits pel text o pel context. 

— Funcibns textuals compartides amb la 

repetici6 i amb la referenda textual 

endofbrica. 

— Funcions textuals compartides amb la 

referenda exofbrica. 

3. La determinacio/indeterminaci6 com a 
manifestaci6 superficial de I'oposici6 in-

formaci6 coneguda / informaci6 nova. 
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4. Determinaci6 i indeterminaci6 dels sin-

tagmes i coherencia textual. 

TEMA 5: La referenda textual 

Objectiu general 

• Coneixer els recursos de que disposa la 

llengua per referirse a objectes presents 

en la situaci6 enunciativa, o be a objectes 

esmentats en el discurs o a parts del dis-

curs mateix. 

Objectius especlfics 

• Comprendre la funci6 de la referenda 

com a element de cohesib entre les dife-

rents parts d'un text i tambe com a ele 

ment d'adequaci6 al context. 

• Coneixer els recursos de la llengua per 

establir referencies directes a objectes 

de la realitat, presents o no en la situacid 

enunciativa. 

• Coneixer el sistema de correferencies 

que permeten a l'emissor referir-se a un 

element que s'esmenta en el mateix text. 

. Coneixer els recursos de referenda en-

dofbrica que serveixen per organitzar el 

discurs. 

• Saber interpretar en el text el m6n de re 

ferencies exof6riques establertes per l'e-

missor: connotacions culturals, histdri-

ques, socials, geografiques... 

• Coneixer l'us dels diferents recursos de 

referenda textual segons les finalitats co-

municatives: buits d'informaci6, captaci6 

de I'atenci6, enjblit, ironia... 

Continguts 

1. Concepte de referenda textual. 

2. Caracteritzacio i classificacib de les di-

verses formes de referenda textual. 

— Exofdrica: deictica i no deictica. 

— Endof6rica: 

. correferencial: anaf6rica i catafdrica 

• discursiva. 

3. Recursos formals de la llengua per esta 

blir les referencies exofbriques i endof6-

riques. 

— Elements delctics (aqui, ara, aix6...). 

— Determinacio/indeterminacio de SN. 

— Elements de correferencia: repetici6, 

el-lipsi i substituci6. 

4. La referenda com a element de cohesi6 

textual i les funcions que comparteix amb 

la repetici6, la determinaci6 i la modalit-

zacib. 

5. La dixi discursiva i l'estructura formal 

dels textos. 

6. El text com a unitat de referenda. 

— Les referencies exofdriques com a re 

flex d'un context cultural, histbric, so 

cial, geografic..., compartit per l'emis-

sor i el receptor. 

— Denotaci6 i connotaci6. 

TEMA 6: La connexio 

Objectiu general 

• Coneixer els diferents tipus de conne 

xions que s'estableixen en un text, els 

principals elements connectius i les fun 

cions textuals que acompleixen. 

Objectius especifics 

. Reconeixer la connexio com un factor de 

coherencia i cohesib textuals. 

• Reconeixer la funci6 dels connectors en 

els diferents nivells d'estructuraci6 d'un 

text. 

• Reconeixer el valor textual de la connexio 

en els aspectes semantic i pragmatic. 

• Coneixer els recursos de connexi6 impli-

cita i expllcita. 

• Analitzar el valor polisemic d'alguns con 

nectors i les ambigtiitats semantiques que 

sen poden derivar. 

• Saber corregir en un text la manca de va-

rietat de connectors i el seu us incorrecte. 

Continguts 

1. Concepte de connexi6. 

2. Nivells de connexio: entre conceptes, 
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entre propositions, entre seqiiencies de 

propositions. 

3. Recursos de connexio: preposicions, 

conjuncions, formes verbals, relatius, ad-

verbis de frase, locucions, entonacio, 

pauses, puntuacio, ordre.,, 

4. Relations que poden expressar els con 

nectors: enumeracid, explicaci6, compa-

racio, concessi6, contraposicio, causali-

tat, resum, temporalitat, metatextualitat... 

TEMA 7: Procediments de creativitat 

lexica i textual 

Objectiu general 

Reconeixer la capacitat i els recursos que 

tenen els parlants d'una llengua de crear 

mots nous, de donar nous significats als ja 

existents i de combinar-los de manera que 

puguin produir un nombre illimitat de tex-

tos. 

Objectius especifics 

. Comprendre la capacitat d'ampliaci6 le 

xica del parlant com un aspecte fonamen-

tal de la competencia lingiifstica i comuni-

cativa. 

. Coneixer els recursos de la llengua per 

designar noves realitats. 

. Comprendre la varietat de matisos i de 

significats que pot prendre un mot segons 

el context situacional. 

. Concebre un text com una combinacio 

original de peces lexiques, 

. Concebre les figures literaries de signifi-

caci6 com una combinaci6 del mon real i 

del m6n imaginat, o com una combinacid 

imaginana d'elements reals. 

• Concebre l'existencia i I'evoluci6 del le-

xic d'una llengua com a reflex de la com-

binaci6 dels elements tradicionals i in-

novadors d'una cultura. 

Continguts 

1. L'adquisicio individual del lexic. 

— Llegir, escoltar. parlar, escnure. 

2. Procediments per a la designacio de no 

ves realitats. 

— Incorporacio de paraules d'altres llen-

gues 

. prestecs: lexemes i afixos. 

— Atribuci6 de nous significats a parau 

les ja existents 

. polisernia 

. ampliacio i restriccio de significats. 

— Mots nous a partir de noves combina 

tions 

• composicio 

• derivacio. 

3. Denotaci6 i connotaci6. 

4. El text com a projecci6 personal de l'au-

tor. 

— El m6n real i el mon de la imaginacio. 

— Textos de ficcio i no-ficci6. 

5. Figures literaries de significaci6: compa-

raci6 formal, metafora, allegoria, metoni-

mia, sinecdoque. 

6. El lexic d'una llengua com a manifestaci6 

de la idiosincrasia d'una cultura. 



71 

Area de cultural Els Paisos Catalans del segle XVI al segle XIX: 

canvis, crisis i transformacions 

Objectiu general 

. Coneixer la situacio de la llengua catalana des del segle xvi fins al segle xix, com a fruit 

dels canvis i les transformacions esdevinguts en la societat catalana durant aquest periode. 

i valorar els recursos generals per la mateixa societal per rnantenu: la propia identilat. 

Temari 

1. Economia, idees politicoes i organitzacio del poder. 

2. Canvis demografics i moviments socials. 

3. El pensament i les institucions. 

4. La llengua i els poders. 

5. L'art i la liieratura: innovacio i tradicio. 

TEMA 1: Economia, idees politiques 

i organitzacio del poder 

Objectiu general 

• Coneixer la trajectoria politica, econ6mi-

ca' i ideoldgica dels Paisos Catalans en 

connexio amb els corrents europeus. 

Objectius especifics 

• Coneixer els principals corrents ideolo 

gies de la societat occidental en relacio 

amb la dinamica dels Paisos Catalans. 

• Coneixer l'evolucio de les institucions po 

litiques del pais des de lextincio de la di-

nastia catalana fins a les primeres reivin-

dicacions del catalanisme politic. 

• Coneixer les principals incidencies d'a-

questa evolucio en la societat catalana en 

relacio arnb els factors economics i d'or-

ganitzacio territorial, 

Continguts 

1. Idees politiques, 

— Origens ideologies del nou estat bur-

ges, de labsolutistne, del sislema 

constitucional a Anglaterra i de la Re-

volucio Francesa. 

— El sentiment nacionalista i el catalanis-

me politic. 

2. Catalunya sota els Austnes. 

— Les institucions de govern a Catalu 

nya: la Reial Audiencia, el virrei, el 

Consell d'Arago, la Generalitat, les 

Corts, el Consell de Cent, el Consolat 
de Mar. 

— Principals esdeveniments histories. 

3. Organitzaci6 de la societat en l'ambit so 
cial, politic i juridic. 

— El Decret de Nova Planta: conseqlien-

cies en 1'ordre politic i mstitucional. 

— El dret catala. 

— Desenvolupament del proces de divi-

sio territorial de Catalunya. 

— El Tribunal de les Aigiies de Valencia. 

4. Desenvolupament economic i comercial. 

— Les vies de comunicacio. El comerc 

amb America. 

— La transformacio de la manufactura, el 

proces d'industrialitzacio i lorganitza-

cio del treball. 

— Evolucio de les formes de produccio 

agricola. 
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TEMA 2: Canvis demografics 

i moviments socials 

Objectiu general 

• Coneixer I'evoluci6 de la societat catalana 

en relacio amb els factors d'inestabilitat 

social i econdmica, i les iniciatives de des-

envolupament i reorganitzaci6 del treball. 

Objectlus especifics 

• Coneixer el proces de tiansformaci6 so 

cial que s'esdevingu6 als Pa'isos Catalans 

paral-lelament a la inestabilitat i a les crisis 

socials de les potencies europees. 

• Coneixer els factors d'inestabilitat econd 

mica i social que van originar les lluites 

socials com a detonants d'una societat 

contraria al poder absolutista. 

• Coneixer els recursos que genera la ma-

teixa societat en els ambits politic, econd-

mic i social per al propi desenvolupa-

ment. 

Continguts 

1. Factors d'inestabilitat social i econ6mica. 

— Pirates i corsaris. 

— El bandolerisme. 

— Les revoltes: la Guerra dels Segadors. 

— Oscillacions demografiques: les con-

seqiiencies de les pestes, els movi 

ments migratoris i l'expulsid dels mo-

riscos. 

2. El desenvolupament econdmic i social. 

— Intercanvis comercials. 

— Les accions de la Junta de Comerc. 

— La industrialitzaci6 i I'aparici6 de nous 

grups socials. 

— Conflictes s6cio-laborals a partir del 

s. xix. 

TEMA 3: El pensament i les institucions 

Objectiu general 

• Coneixer els corrents de pensament i els 

moviments estetics europeus me"s impor-

tants, i algunes de les seves repercussions 

en el camp de les ciencies, la tecnica i 

I'educaci6 a Catalunya. 

Objectius especifics 

• Coneixer els corrents de pensament que 

configuren I'evoluci6 ideologica europea 

pel que fa a les repercussions que han tin-
gut als Paisos Catalans. 

• Coneixer les manifestacions decisives de 
l'esperit de recerca i d'innovaci6 d'aquest 

periode i les seves repercussions en les 

activitats humanes, principalment en la 

llengua i en la comunicaci6. 

• Coneixer el caracter i la funci6 d'algunes 
institucions pel que fa al desenvolupa 
ment cultural dels Paisos Catalans. 

. Reconeixer els principals corrents este 
tics que sorgeixen al llarg d'aquest pe 
riode. 

Continguts 

1. Desenvolupament de la ciencia i de la 
tecnica a Europa: invents, descobriments 
i noves ciencies. 

2. Els corrents de pensament. 

— L'Humanisme, la Reforma, la Contra-

reforma i la IHustraci6. 

— La Inquisici6: incidencia en el camp 

de la ciencia i de la cultura. 

— Influencies ideologiques del pensa 

ment europeu a Catalunya. 

3. Educaci6 i ensenyament. 

— Les universitats. 

— L'escolaritzaci6. 

— El paper de l'Esgl6sia. 

4. Els corrents estetics: caracteristiques i 
manifestacions. 

— El Renaixement i l'Humanisme. 
— El Barroc. 

— El Neoclassicisme. 

— El Romanticisme. 

TEMA 4: La llengua i els poders 

Objectiu general 
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• Coneixer les vicissituds de la llengua ca-

talana al llarg dels segles xvi-xix i consta-

tar-ne el desenvolupament, estretament 

Uigat al poder politic i a l'actitud dels par-

lants. 

Objectius especifics 

• Coneixer els conflictes linguistics origi-

nats pel proces de castellanitzacib i de 

francesitzacid en relacib amb la situaci6 

politica europea. 

• Coneixer l'us de la llengua en els dife-

rents ambits de la societat al llarg d'a-

quest periode i les seves repercussions 

en la produced cultural. 

• Coneixer la fragmentacio cultural del ter-

ritori davant la perdua d'unitat politica i 

linguistica, i el posterior moviment de re-

cuperaci6 de la unitat linguistica. 

Continguts 

1. El nom de la llengua i la unitat linguistica. 

2. Proces de castellanitzaci6 i de francesit-

zaci6. Mesures de repressi6. 

3. tJs de la llengua. 
— El cdnflicte linguistic llati-castella-

catala. 

— La llengua literaria: justificacions dels 

escriptors. 

— Usos privats i publics: la correspon-

dencia, la llengua parlada, etc. 

— Defenses de la llengua. 

4. La perdua d'unitat politica i la fragmenta-
cic- cultural del territori. 

— Catalunya Nord sota els Borbons. 
— La cultura a Menorca durant el domini 

britanic. 

— El catala duiant el periode napoled-
nic. 

5. La Renaixenca: moviment de recupera-
ci6 linguistica. 

— Principals escriptors i intellectuals. 

— Les institucions: Academia de Bones 

Lletres, Ateneu Barcelones, Universi-
tat de Barcelona, Joes Florals. 

— La premsa: periodics i revistes mes 
rellevants. 

— «E1 catala que ara's parla». 

— La llengua, simbol de la patria. 

6. Estudi de llengua. 

— Tractats de barbarismes, gramatiques 
i diccionaris. 

— Aportacions filoldgiques de Carles 
Ros, Josep Ullastra, Antoni Bastero, 

Pau Ballot, Pere Labernia i Pompeu 
Fabra. 

TEMA 5: L'art i la literatura: innovacio 

i tradicio 

Objectiu general 

. Coneixer el paper de la literatura i d'al-

tres manifestacions culturals com a pdsit 

de valors tradicionals i com a formes d'ex-

pressi6 que possibiliten la incorporaci6 

constant dels nous valors estetics i ideol6-
gics. 

Objectius especifics 

• Coneixer diferents manifestacions de la 

cultura i de la literatura populars i el seu 

caracter lligat a la tradici6. 

• Coneixer la producci6 literaria d'autor en 
relacic- amb I'evoluci6, l'aparicib dels ge-

neres i les influencies estetiques de cada 
moment. 

• Coneixer el canvi que es produeix en la 

funcib de l'intel-lectual i de l'obra d'art en 
relaci6 amb l'apaiicio de nous mitjans de 
difusi6. 

Continguts 

1. La tradici6 oral i escrita. 

— Mila i Fontanals i el Romancer catala. 

— Flor d'enamorats, de J. Timoneda. 

2. Els generes literaris. 

— La renovaci6 teatral. 

— L'aparicio del periodisme. 

— El naixement de la novella moderna. 

3. La llengua de Verdaguer. 

4. El Modernisme. 

— Bases ideol6giques del moviment. 
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• — Caracteristiques i manifestacions 
artistiques. 

— El conflicte de l'artista amb la societat. 

5. Cultura popular. 

— El m6n ludic de l'obrer. 

- Els Cors de Clave. 

Area de metodologia: Activitats de competencia textual 

Objectiu general 

• Saber dissenyar i avaluar activitats que desenvolupin la competencia textual. 

Temari 

1. Disseny i avaluacio d'activitats de competencia textual. 

TEMA 1: Disseny i avaluacio d'activitats 

de competencia textual 

Objectiu general 

. Saber dissenyar i avaluar activitats que 

desenvolupin la competencia textual. 

Objectius especifics 

. Analitzar des del punt de vista de la di-
dactica de la correccid algunes activitats 

textuals realitzades a l'area de llengua. 

. Valorar la importancia de la correcci6 

dels exercicis de classe dins el marc glo 

bal de l'avaluacio. 

. Valorar la necessitat d'estudiar la llengua 

en relacio amb diferents tipus de text. 

. Saber definir objectius per a I'adquisicio 

de la competencia textual. 

. Saber seleccionar textos que permetin 

treballar continguts linguistics i culturals 

alhora. 

• Saber elaborar i experimentar exercicis 

que responguin als objectius proposats. 

Continguts 

1. Les habilitats lingiiistiques. 

— Comprensio oral. 

— Comprensi6 lectora. 

— Expressio oral. 

— Expressi6 escrita. 

2. La competencia textual. 

— Coherencia i cohesio lexicals. 

— Repeticio de formes i significats. 

— La determinacio. 

— La referenda textual. 

— La connexio. 

3. L'avaluacio d'activitats. 

— El sistema d'avaluacio segons l'enfoca-

ment linguistic adoptat en l'ensenya-

ment de la llengua. 

— Aprofitament didactic de la correccio 

. faites i errors 

. codis de correccio 

• retroalimentaci6 

• l'autocorreccio. 

4. L'autoavaluacio de I'adquisici6 de contin 

guts i habilitats. 

5. Tria i classificacio de textos. 

— Criteris de seleccio de textos quant 
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als seus referents culturals 

• adequacio als interessos culturals 

dels alumnes 

• adequacio al programa de llengua 

dels cursos de catala per a adults 

—marc sociolinguistic— 

• aprofitament de textos ja treballats 

al dossier de llengua 1 societat. 

— Critens de classificaci6 de textos se-

gons els objectius d'aprenentatge 

• classificaci6 segons factors extralin-

giiistics 

• classificacio segons factors linguis 

tics. 
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