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Qualificació complementària  

7.Katalanische Sommerschule 

Programa 

Cursos del 3 al 29 de setembre de 2012 

 

Societat valenciana i política lingüística  

Valenzianische Gesellschaft und Sprachpolitik                        
 

 

Professor: Dr. Josep Vicent Boira i Maiques, Universitat de València 
 
Geògraf i escriptor. Premi Extraordinari de Llicenciatura i Premi Extraordinari de Doctorat. Doctor en Geografia per la Universitat de 
València i professor al seu Departament de Geografia. Ha ampliat estudis a universitats italianes (Parma,Milà i Macerata) i 

americanes (Miami University, Ohio, Estats Units, 2008 i 2011). Autor de diferents llibres relacionats amb la realitat urbana de la 
ciutat de València i el territori valencià i de l’arc mediterrani. Ha obtingut, entre altres, el premi d'assaig Joan Fuster dels Premis 

Octubre (2002), el Vicent Andrés Estellés (2007) de Narrativa Científica (per una novel•la ambientada a la Menorca del segle XVIII) 
i el d’Assaig Polític Ramon Trias Fargas (2009) per un original sobre les relacions econòmiques entre Catalunya i València: “La 
Commonwealth catalano-valenciana. La formació de l’eix mediterrani al segle XX” (Edicions 62, 2010). En l'actualitat es director de 

la revista NEXE. Debats Valencians, escriu a La Vanguardia i col•labora amb la tertúlia l’Oracle de Catalunya Ràdio. Ha estat, entre 
2006 i 2012, director del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València.  

Per a un coneixement del curriculum més extens, veure: www.ub.es/geocrit/boira.htm 
 

 

Lloc i data de celebració: Universitat de Leipzig, 3-8 de setembre  
 

Objectius 

 
 Estimular la comprensió i la fluïdesa comunicativa a partir d’un nivell de competència lingüística de B1 

 Aplicar al coneixement de la llengua les matèries pròpies de la ciència geogràfica, dotant de contingut al coneixement 
lingüístic  

 Mostrar la realitat territorial de la Comunitat Valenciana i de l’eix mediterrani (Catalunya, Balears i Múrcia), dins un 
context europeu econòmic, social, cultural i geogràfic 

 Presentar i discutir algunes dades bàsiques sobre sociolingüística valenciana a partir de les estadístiques i els estudis 

recents  
 Mostrar el contingut de la política lingüística del govern regional o autònom i d’altres institucions públiques com les 

Universitats valencianes i, en especial, la Universitat de València-Estudi General.  

 

Competències 
                                                                                                                                                                  

Competències generals: 
• Treballar en equip a través de la col•laboració i les responsabilitats compartides 

• Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu amb capacitat d’innovació 
• Gestionar informació i coneixement 

• Iniciativa personal, creativitat 
• Comunicació oral i escrita en català 
• Capacitat de treballar en un context intercultural 

 
Competències específiques 

 
• Dotar de contingut acadèmic als coneixements lingüístics 

• Introduir-se en les coordenades bàsiques de la societat valenciana actual 
• Aconseguir un coneixement bàsic de les coordenades territorials del País Valencià 

• Gestionar informació bàsica de caràcter cartogràfic i visual del País Valencià 
• Situar el País Valencià en un conjunt interregional europeu de major escala 

• Discutir i reflexionar sobre els problemes territorials “regionals” plantejats des d’un escenari de  globalització 
• Gestionar la informació referida a dades sociolingüístics bàsics  
• Identificar els instruments de política lingüística a l’abast de societats bilingües 

• Discutir i reflexionar sobre els problemes sociolingüístics de societats bilingües “regionals” 

 

Continguts 

1. L’espai humà de la Comunitat Valenciana. Presentació.  
2. El territori valencià: una llarga història. Coordenades bàsiques.  

3. La societat valenciana, 800 anys de vocació europea.  
4. Una nova escala: l’arc mediterrani. Des de Múrcia a Lió (França). La porta sud del continent.  

5. Europa i els valencians: de l’economia a la xarxa transeuropea de transports 
6. Una societat, dues llengües. Coneixements bàsics sociolingüístics.  

7. La política lingüística des del 1982 (primera llei d’ús i ensenyament).  
 

http://www.ub.es/geocrit/boira.htm
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Pràctiques 

 Accés a pàgines WEB: selecció i consulta de planes web referides al territori valencià, especialment de l’Institut Valencià 

d’Estadística, Oficina d’Estadística de l’Ajuntament de València i Institut Cartogràfic Valencià.  

 Pràctiques de redacció: Resum de les principals nocions desenvolupades a les sessions presencials.  

 Debats: Es proposa la celebració de dos debats, un per cada àmbit temàtic del curs. Pel que fa al territori, “Turisme o 

fàbriques? El futur econòmic dels territoris regionals europeus i en concret del valencià” i “Llengua subalterna o llengua 

primordial? El paper d’una llengua co-oficial en una Europa unida. Obstacle o riquesa?”.  

 Anàlisi de casos: Es proposa analitzar-ne dos. El primer seria el debat nascut a València i Espanya sobre la declaració de 

prioritari del corredor ferroviari mediterrani el 19 d’octubre de 2011 per la Comissió Europea, revisant els antecedents del 

debat, les argumentacions a favor i en contra i le resultat final. En segon lloc, es proposa debatre sobre “Els usos 

lingüístics a les universitats públiques valencianes” (Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2011).  

 Projecte final: “El tren o la llengua. Cóm sobreviu una societat “regional” dins una Europa en crisis?”  

  

Avaluació 

1. El seguiment individual del treball i del progrés de cada estudiant durant el curs, l’assistència a classe i la participació activa en 

les tasques proposades. 

2. L’elaboració d’un treball individual, la finalitat del qual ha de ser l’aplicació dels continguts que s’han treballat al llarg del curs i on 

es demostri l’originalitat i  la creativitat de l’estudiant. 

 

 
Bibliografia bàsica 
 
Aspectes territorials i geogràfics 

Azagra, J., i Romero, J. (2007)  País complex :  canvi social i polítiques públiques en la societat valenciana (1977-2006) . Publicacions de la Universitat de 

València, 315 pp.  

Beneyto,  V. (2012) El finançament dels valencians. Una insuficiència històrica. Fundació Nexe, 65 pp.  

Boira, J.V. (2002) Euram 2010. La Via Europea. Tres i Quatre, 196 pp. 

Boira, J.V. (2010) La Commonwealth catalano-valenciana. La formació de l’eix mediterrani al segle XX. L’Arquer, 253 pp.  

Boira, J.V. (2011) Valencia, la ciudad. Editorial Tirant lo Blanch,  

Burriel, Eugenio (2009) “La Unión Europea y el urbanismo valenciano. ¿Conflicto jurídico o político”. Boletín de la AGE, n.49, pp-5-23.  

Cucarella, V. (2011) “Els valencians tenim motius per a queixar-nos”. http://www.fundacionexe.org/web/article/176 

Cucarella, V.  (2011) “El deute públic valencià i el model de finançament autonòmic”. http://www.fundacionexe.org/web/article/145  

Fabra, M.A. (2000) El País Valencià (1939-1959): autarquia i industrialització. Publicacions de la Universitat de València, 317 pp.  

Gaja, F. (2008) “El tsunami urbanizador en el litoral mediterráneo. El ciclo de hiperproducción inmobiliaria 1996-2006”. Scripta Nova, n.270 (66). 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-66.htm 

Martínez Serrano, J.A., Reig, E., Soler, V., Sorribes, J. (1980) Introducció a l’economia del País Valencià. Edicions Tres i Quatre, 245 pp.  

Pérez, P., Beneyto, R.; Pérez, J. A. (2010). Valoración, desde la perspectiva de la Comunitat Valenciana, de la reforma del sistema de financiación de las 

CCAA de régimen común y ciudades con estatuto de autonomia. Informe encarregat per la Generalitat Valenciana. 

Piqueras, J. (1999) El espacio valenciano, una síntesis geogràfica. Gules, 392 pp.  

Reig, E. (2011) “Crisi internacional i economia valenciana”. L’Espill, n.39, pp.50-65. 

Ribera, X. (2002) “Del afianzamiento empresarial a la tentación política”, pp.32-57. Empresas y empresarios valencianos. De la dictadura al euro, 1977-

2002. FEMEVAL, 267 pp.  

Rosselló, V.Mª (1980) Guia de l’exposició cartogràfica valenciana. Universitat de València.  

Rosselló, V. Mª (1994) Geografia del País Valencià. Alfons el Magnànim, 640 pp.  

Tomás Carpi, J.A. (2010) “La base exportadora agrícola y el desarrollo de la economía valenciana”, pp.15-35. En Naranja y desarrollo. La base agrícola 

exportadora de la economía del País Valenciano y el modelo de crecimiento hacia afuera. Emèrit Bono. Publicacions de la Universitat de València, 203 pp.  

Aspectes sociolingüístics, polítics i de política lingüística 

Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) (2005) Llibre Blanc de l’ús social del valencià - I. Enquesta sobre la situació del valencià. 386 pàgines.  

Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) (2008) Llibre blanc de l’ús del valencià - II. Iniciatives per al foment del valencià. 594 pp.  

Alcaraz, M. (2009) De l’exit a la crisi. Pamplet sobre política valenciana. Publicacions de la Universitat de València, 228 pp.  

Aparici, A. et al. (2011) Els usos lingüístics a les universitats públiques valencianes. Col.lecció Recerca, 13. Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

http://www.uji.es/bin/serveis/slt/triam/ulupv.pdf 

Archilés, F. (2011) “Sobre la nació dels valencians i els seus relats”, pp.15-58. La regió de l’Exposició. La societat valenciana de 1909. Publicacions de la 

universitat de València, 250 pp.  

Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (2009). País Valencià. Dades de treball de camp gener-desembre 2008, 44 pp. 

http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/resum_public_1a_onada09_barometre_val.pdf  

Baydal, V. (2010, 2ª.ed) “Què som, i per què som com som'. Un nou model interpretatiu per a l'evolució històrica de la identitat col•lectiva valenciana”. A 

Vida amunt i nacions amunt (Lanusse, M; Martínez, J.A. i Monzón, A., eds.). Publicacions de la Universitat de València, 552 pp.  

Boira, J.V. (2012) Valencia, la tormenta perfecta. RBA, 220 pp.   
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Castelló, R. (2011) “Tendències socials al País Valencià”. L’Espill, n.39.   

Company, R. (2007) “El levante festero i la reivindicació dels estereotips sobre els valencians. Com ens veuen d’exòtics”. Revista Valenciana d’Etnologia, 

n.2, pp.107-146.   

Garín, F. y Tomás, F. (2006) Joaquín Sorolla (1836-1923). TF editores, 487 pp.  

Montoya, B. (2011) La transmissió familiar del valencià. Acadèmia Valenciana de la Llengua, 448 pp.  

Muñoz, J. (2011) “Com hem arribat ací? Les bases de l’hegemonia electoral de la dreta valenciana”. L’Espill, n.39, pp.37-49.  

Pardines, S. i Torres, N. (2011) La política lingüística al País Valencià. Fundació Nexe, 88 pp. http://www.fundacionexe.org/documents/demos001.pdf 

Piera, J. (2012). El somni d’una pàtria de paraules (biografia de Teodor Llorente). Edicions Bromera, 312 pp.  

Roca, R. (2011) Llorente, patriarca de la Renaixença. Acadèmia Valenciana de la Llengua.  

Soler, V. (2011) L’ofici de raonar. Societat, economia, política, valencianisme. Publicacions de la Universitat de València, 346 pp.  

Tomás, F. (2000) Las culturas periféricas y el síndrome del 98, Anthropos, 213 pp.  

 

 
Introducció al llenguatge econòmic 
Einführung in die Wirtschaftssprache des Katalanischen 

 
 

Professora: Eva Hipólito, traductora i intèrpret jurada 
 
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona i postgraduada en Interpretació de Conferències per la 
Universitat de Vic. És traductora i intèrpret jurada de català, castellà i alemany amb el nomenament de la Generalitat de Catalunya i 

de català, castellà, alemany i anglès amb el nomenament propi de l’Estat federat del Saarland. Treballa per compte propi com a 
professional de la traducció (majoritàriament jurada) i de la interpretació simultània i consecutiva.  

Lloc i data de celebració: Universitat de Heidelberg, 24-26 de setembre 
 

Objectius 

 
 Assolir el nivell de competència comunicativa dins d’un context economicoadministratiu que permeti una bona comprensió 

oral i escrita i una interacció suficient. 

 Comprendre i usar amb fluïdesa el vocabulari i la fraseologia, les estructures sintàctiques bàsiques i les estructures 

fonològiques del sistema de la llengua. 

 Reforçar les estratègies de comunicació, tant pel que fa a la competència oral activa com a la redacció guiada de 

documents breus. 

 Reforçar les estructures interculturals de comunicació no verbal pròpies de l’àmbit d’especialització. 

 Desenvolupar destreses comunicatives, tant receptives com productives, en el marc professional. 

 
Competències 

Les competències que desenvoluparà l’estudiant són les següents:                                                                                  

Competències generals: 

 Treballar en equip a través de la col·laboració i de les responsabilitats compartides. 

 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu amb capacitat d’innovació. 

 Gestionar informació i coneixement. 

 Iniciativa personal, creativitat, esperit emprenedor. 

 Capacitat de treballar en un context internacional. 

 

Competències específiques: 

 Comprendre i interpretar textos escrits que contenen les estructures i funcions gramaticals més freqüents en l’àmbit 

d’especialització. 

 Comprendre globalment textos orals autèntics, propis de l’àmbit d’especialització, emesos a una velocitat normal per 

parlants o a través de multimèdia. 

 Competència comunicativa eficaç a nivell professional que permeti sol·licitar, proporcionar i intercanviar informació pròpia 

de l’àmbit d’especialització meta, tant oralment com per escrit. 

 Habilitats comunicatives vinculades amb la capacitat d’exposar idees, opinions, conviccions i experiències de manera 

coherent. 

 Capacitat de llegir i comprendre de manera autònoma i crítica diferents tipus de textos autèntics, relacionats amb l’àmbit 

d’especialització. 

 

Continguts 

A. Delimitació conceptual del llenguatge econòmic i empresarial 

Definició, exemples i àmbits d’ús. 
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B. Característiques del llenguatge econòmic i empresarial: lèxic, redacció i tipus de textos 

B.1. Lèxic 

B.1.1. Vocabulari i fraseologia especialitzada: conceptes generals de macroeconomia i microeconomia, la forma jurídica d’una 

empresa, el registre mercantil, les societats anònimes, les societats limitades, les pimes i els treballadors per compte propi, el 

dèficit, la crisi, la declaració de la renda, el frau fiscal, l’Agència Tributària, promoció empresarial de Catalunya a l’estranger 

(ACC1Ó), els 4 Motors d’Europa. 

B.1.2. Corpus i diccionaris 

B.2. Estil de redacció: regles d’economia i claredat, convencions estilístiques, marcadors textuals, formes de tractament, majúscules 

i minúscules 

B.3.Tipus de textos 

B.3.1. Documentació econòmica i financera: la inscripció al registre mercantil, el registre d’empreses acreditades, els formularis 

tributaris. 

B.3.2. Documentació empresarial: la carta, la nòmina, els estudis de ciències econòmiques i empresarials a les universitats 

catalanes, la inscripció al registre empresarial/mercantil. 

 

C. Eines i recursos per a la traducció i correcció de textos 

Obres de consulta, documents mostra, diccionaris i bases de dades lingüístiques a la xarxa (vegeu bibliografia bàsica) 

 

Pràctiques  

 Pràctiques de redacció/composició: redactar/recompondre documents formals com ara cartes i correus electrònics 

adreçats a una institució financera, redactar una factura i un requeriment de pagament. 

 Pràctica oral entorn a temes econòmics d’actualitat (crisi, casos de corrupció, protesta ciutadana...) a partir d’un article 

de diari. 

 Pràctiques de traducció: documentació econòmica i empresarial, traducció/adaptació/comentari d’un expedient acadèmic 

de la llicenciatura d’empresarials/econòmiques a l’alemany. 

 Simulacions: jocs de rol (ciutadà a l’oficina d’Hisenda, al banc), entrevistes (per sol•licitar un crèdit, obrir un compte 

bancari), debats, discursos, breus interpretacions d’enllaç català–alemany. 

 

Avaluació 

1. El seguiment individual del treball i del progrés de cada estudiant durant el curs, l’assistència a classe i la participació activa en 

les tasques proposades. 

2. Test amb preguntes basades en les activitats fetes a classe. 

 

Bibliografia bàsica 
 

50 documents jurídics en català (1976). Barcelona: Col·legi d'Advocats de Catalunya. 
www.cicac.org/sl/recursos/docjuridics.pdf 

 
Documents per a l’autoaprenentatge de llenguatge jurídic:http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/index.html#docs 

 
Duarte, Carles / Alsina, Àlex / Sibina, Segimon (2002). Manual de llenguatge  administratiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Escola d'Administració Pública  de Catalunya. 

 
Diccionari jurídic català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1982. 

 
Documentació jurídica i administrativa (2002). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. 

 
Majúscules i minúscules (2004). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament  de la Presidència, Secretaria de Política 

Lingüística. 
 
Abreviacions (1997), Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. 

 
Nova presència web de l’INEM: https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/portal/index.jsp 

 
Conjugador de verbs catalans a internet:http://www.verbscatalans.com 

 
Xuriguera, Joan Baptista (1980). Els verbs catalans conjugats (Col.lecció Pompeu Fabra No 6). Barcelona: Editorial Claret. 

 
Diccionari de comptabilitat (1994). Barcelona: Fundació Barcelona, Termcat. 
 

Egea Fernàndez, Joan / Ferrer Riba, Josep (2003). Codi Civil de Catalunya. Barcelona: EUB. 
 

Batlle, Lluís C. / Haensch, Günter / Kockers, Eckhard / Stegmann, Tilbert D.: Diccionari Alemany - Català / Deutsch - Katalanisches 



 

5 

Wörterbuch (2006), Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 

 
Batlle, Lluís C. / Haensch, Günter / Stegmann, Tilbert D. / Woith, Gabriele: Diccionari Català - Alemany / Katalanisch - Deutsches 

Wörterbuch (2005), Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 
 
Becher, Herbert J. (1990). Diccionario jurídico y económico. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Spanisch-Deutsch. 

München: Verlag C.H. Beck. 
 

Diccionari de la Llengua Catalana Multilingüe:http://www.multilingue.cat 
 

Diccionari Alemany Català GPL:http://www.diccionari.info 
 

Neoloteca del Termcat: http://www.termcat.net/termgia/termnorm/index_a.html 
 
Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB) d'A. M. Alcover i F. de B. Moll:http://dcvb.iecat.net 

 
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC):http://dlc.iec.cat 

 
Diccionari de l'Enciclopèdia:http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm 

 
Enciclopèdia Catalana:www.enciclopedia.cat 

 
Optimot, consultes lingüístiques de llengua catalana:optimot.gencat.cat 
 

Generalitat de Catalunya:www.gencat.cat 
 

Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya:http://www20.gencat.cat/portal/site/economia 
 
Anuari de la pime catalana:http://www20.gencat.cat/portal/site/economia 

 

 
 

Economia i cultura empresarial als Països Catalans                                                                     

Wirtschaft und Unternehmenskultur in den Katalanischen Ländern 
 

 
Professor: Dr. Ismael Hernández Adell, Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Ismael Hernández Adell és Doctor en Història i Institucions Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona on prèviament 

s’havia llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració. El 2005 es va incorporar com a becari de recerca al Departament 

d’Economia i Història Econòmica de la UAB gràcies a una beca del Ministeri d’Educació i on va compaginar els seus estudis de 

doctorat amb la docència d’Història Econòmica. Posteriorment ha estat vinculat en diferents projectes de recerca (“Health, Feeding 

and Mortality” i “Reconstructing the Female Activity Rate in Western Europe, 18th and 19th centuries”) i ha participat en diferents 

congressos i seminaris internacionals. La seva activitat investigadora es centra en l’estudi històric del sector agroalimentari, 

l’evolució del consum d’aliments i la relació entre el canvi tecnològic, el desenvolupament econòmic i el nivell de vida de la població.  

 

Lloc i data de celebració: Universitat de Heidelberg, 27-29 de setembre 
 

Objectius del curs 

 

Assolir un coneixement de l’economia actual dels Països Catalans i la seva evolució recent a partir de l’estudi de: 

 Els indicadors bàsics de l’activitat econòmica 

 Les activitats productives i la seva localització territorial 

 L’economia dels Països Catalans en l’àmbit europeu i internacional 

 Les empreses i sectors productius més significatius dels Països Catalans   

 

Competències  
 

Les competències generals i específiques que desenvoluparà l’estudiant són les següents: 

 Presentar i conèixer les característiques econòmiques més rellevants del Països Catalans 

 Aportar eines que permetin interpretar la realitat econòmica dels Països Catalans. 

 Comprendre l’economia del Països Catalans mitjançant la descripció dels trets característics de la producció agrària, 

industrial i de serveis. 

 Interpretar algunes xifres, com ara el percentatge de cada sector productiu en el total de l’economia catalana, el nivell 

d’atur o la inflació. 

 Identificar els sectors econòmics més dinàmics a partir de l’exemple d’algunes empreses catalanes de rellevància 

internacional.  

 Assolir la capacitat per interpretar informacions i poder raonar sobre qüestions de l'actualitat econòmica dels Països 

Catalans 
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Continguts 

 

PART I: Característiques bàsiques de l’economia dels Països Catalans 

1. Introducció històrica 

2. Demografia y composició de la població  

 Població y principals ciutats 

 Immigració als Països Catalans  

3. Economia i territori  

 Especialització econòmica territorial  

 Distribució de la renda als Països Catalans   

 

PART II: Empresa i estructura econòmica dels Països catalans 

4. Agricultura  

5. Indústria 

6. Construcció 

7. Serveis (el turisme) 

 

PART III: Sector públic, treball i comerç exterior als Països Catalans 

8. Sector públic 

9. Mercat de treball  

10. Comerç exterior: què importem? / què exportem? 

 

 

Pràctiques 

 Debats: Lectura de tres articles sobre la realitat econòmica dels Països Catalans que serviran per debatre temes 

d’actualitat: (a) el turisme com a motor econòmic; (b) l’atur juvenil; (c) els peatges a Catalunya. 

 Estudis de cas: Els estudis de cas consistiran en la descripció d’empreses dels Països Catalans representatives dels seus 

sectors productius: Torres (vi); Borges (agroalimentària); Almirall (farmacèutica); Porcelanosa (ceràmica); Danone 

(agroalimentària); Mango (tèxtil); Mercadona (distribució); Sol Melià (hotels). 

 

Avaluació 

1. El seguiment individual del treball i del progrés de cada estudiant durant el curs, l’assistència a classe i la participació activa en 

les tasques proposades. 

2. L’elaboració d’un treball individual, la finalitat del qual ha de ser l’aplicació dels continguts que s’han treballat al llarg del curs i on 

es demostri l’originalitat i  la creativitat de l’estudiant. 

 

Bibliografia bàsica 

 
BBVA (2011) Situació Catalunya. Segon semestre 2011. BBVA Research. 

BBVA (2012) Situació Comunitat Valenciana. Primer semestre 2012. BBVA Research. 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES I BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (2007) Economia Catalana: reptes de futur. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

GINER, SALVADOR (Dir.) (1998) La societat catalana. Barcelona: Institut d’Estadística de Catalunya. 

MALUQUER DE MOTES, JORDI (1998) Història econòmica de Catalunya. Segles XIX i XX. Barcelona: Edicions Proa. 

OECD (2010) OECD reviews of regional innovation: Catalonia, Spain. Paris: OECD. 

OLIVER I ALONSO, JOSEP (2003) Capital humà i productivitat a Catalunya: les lliçons de l'expansió 1995-2001 en un context 
europeu. Barcelona: Caixa Catalunya. 
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Cursos del 8 al 13 d’octubre de 2012 
 
 

Introducció al llenguatge jurídic 

Einführung in die Rechtssprache des Katalanischen 

 

Professor: Alfred Quintana Garrido, Universitat de Barcelona 
 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor 

de Comunicació i de Llenguatge Jurídic a la Facultat de Dret de la UB. També imparteix classes de Sociologia a l’Istituto Europeo di 

Design i escriu una tesi doctoral sobre la difusió audiovisual de les humanitats. Així mateix, col·labora amb la revista Àmbits de 

Política i Societat, del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, i és editor independent per a diversos mitjans escrits i 

audiovisuals. També és director de les Jornades Internacionals de Llengua i Cultura Catalanes, un curs d’estiu adreçat a alumnes 

catalanòfils internacionals. Ha treballat com a professor de tots els nivells docents de la llengua catalana en l’administració pública, 

tant presencials com a distància, particularment de Llenguatge Administratiu. És coautor del manual Tècniques de comunicació: 

comunicació escrita i comunicació oral. 

 

Lloc i data de celebració: Ruhr-Universität de Bochum, 8-10 d’octubre 
 

Objectius 

 
 Conèixer les habilitats lingüístiques instrumentals necessàries per produir textos jurídics en català 

 Aprendre a llegir els textos jurídics situant-los en el seu context de producció i recepció 

 Conèixer les característiques específiques i singulars del llenguatge jurídic, tant oral com escrit 

Produir textos jurídics en català 

 
Competències 

 

Les competències que desenvoluparà l’estudiant són les següents: 

Competències generals: 

 Aplicació dels coneixements teòrics en un text concret 

 Capacitat deductiva de textos tècnics en un idioma estranger 

 Capacitat comunicativa 

 

Competències específiques 

 

 Conèixer i saber aplicar correctament les convencions gràfiques que intervenen en la redacció d’un document (sistema de 

datació, citació de textos normatius, abreviacions, ús de majúscules i minúscules...) 

 Conèixer els documents jurídics i administratius principals en els diferents àmbits d’especialitat, des del punt de vista de 

l’estructura i el contingut bàsic 

 Conèixer els aspectes discursius de llengua general que solen induir a errors freqüents en la redacció de textos 

 Potenciar una lectura crítica dels textos jurídics existents des del punt de vista de la redacció. 

 

Continguts 

1. ESTRUCTURACIÓ DEL DISCURS 

Elements de la comunicació: què es vol dir; qui produeix el text; a qui va destinat; amb quina finalitat; a través de quin 

mitjà es transmet; en quin context. 

1.1.Varietat en la comunicació 

a) Llenguatge general i llenguatges d’especialitat  

b) Caracterització dels llenguatges d’especialitat: nivell de formalitat, funcionalitat, objectivitat i precisió lèxica  

c) Llenguatge jurídic i administratiu 

1.2.1. L’ordre del discurs i els mecanismes de la cohesió 

a) L’ordre de les idees 

b) La progressió temàtica 

c) Els referents i els marcadors i els connectors 

d) La puntuació acurada 

1.2.2. Redacció eficaç: recomanacions d’estil 

a) Les frases impersonals  

b) Les formes passives 

c) L’excés de negacions 
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d) Molts noms i pocs verbs 

e) Frase llarga amb subordinades 

f) Gerundis impropis 

g) Informació redundant 

h) Informació gratuïta 

i) Informació buida 

j) Formes possessives sobreres 

k) Paraules amb antecedents llunyans i confusos 

l) Errors habituals en el text jurídic 

1.2.3. La terminologia en els llenguatges d’especialitat. 

a) La precisió lèxica necessària 

b) Una paraula, un significat; un significat, una paraula 

c) Termes sinònims, font de confusió 

d) Especial atenció a la interferència lèxica i fraseològica 

1.2.4. Manuals d’estil, diccionaris i recursos informàtics 

1.2.5. Tipus de document jurídics i administratius 

2. LES INTERVENCIONS ORALS 

2.1. Execució del llenguatge oral            

2.2. Elements de millora 

 

Pràctiques 

 Redacció de textos jurídics i administratius: carta, CV, sol·licitud i d’altres, en funció dels interessos dels estudiants.  

 Simulacions: entrevista de treball, exposició en públic, debat. 

 

Avaluació 

1. El seguiment individual del treball i del progrés de cada estudiant durant el curs, l’assistència a classe i la participació activa en 

les tasques proposades. 

2. L’elaboració dels diferents textos redactats, la finalitat dels quals ha de ser l’aplicació dels continguts que es van treballant durant 

el curs. 

 
Bibliografia bàsica 
 

ALTÉS, N.; PEJÓ, X. Manual de redacció administrativa. Vic: Eumo, 2001. 

BADIA i MARGARIT, A. M. Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica. Barcelona: Edicions Proa, 

1995. 

CASSANY, D. Descriure escriure. Com s’aprèn a escriure. Barcelona: Empúries, 1987. 

COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA. Diccionari jurídic català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. 

DUARTE, Carles “Els llenguatges d’especialitat”, a: Revista de Llengua i Dret, núm. 14, jul. 1990, pàg. 93-109. 

JOU, Lluís “Àmbit jurídic i normalització lingüística”, a: Revista de Llengua i Dret, 18 (desembre, 1992). 

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Edicions 3 i 4, Edicions 62, Edicions Moll, Enciclopèdia 

Catalana i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995. 

MESTRES, J. M.; COSTA, J.; OLIVA, M.; FITÉ, R. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. Vic: Eumo; Barcelona: Universitat de 

Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2000. 

MESTRES, J. M.; GUILLÉN, J. Diccionari d’abreviacions. Abreviatures, sigles i símbols. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001. 

PEJÓ, X. [et al]. Dossier Tècniques de comunicació: comunicació escrita i comunicació oral del curs 2009-2010 per als estudiants de 

l’assignatura Tècniques de Treball i de Comunicació dels estudis de grau de Dret, Relacions Laborals, Ciència Política, Gestió i 

Administració Pública, i Criminologia 

SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’ÀMBIT JUDICIAL. Manual de llenguatge judicial. Barcelona: Generalitat de 

Catalunya. Departament de Justícia i Interior, 2003. 
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Dret, política i societat catalana 
Recht, Politik und Katalanische Gesellschaft 
 

Professora: Laura Panadès Estruch, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 

 

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses (2005-2009) i Dret (2007-2011) per la Universitat Pompeu Fabra. Assistent de 

Recerca i Professorat al Departament de Dret a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Becària del Ministeri d’Economia i 

Competitivitat d’Espanya. Es troba en la fase final del Màster Avançat en Ciències Jurídiques. El proper setembre començarà el seu 

Doctorat en Dret en col·laboració público-privada a Europa. Ha rebut ajuts per a la recerca en Història Econòmica del Banc 

d’Espanya i ha participat en diverses conferències en política europea al Parlament Europeu de Brussel·les. Ha realitzat activitats de 

recerca a la London School of Economics (Estiu 2011) i a la Universiteit Maastricht (2012). També visitarà el Max-Planck Institut für 

Steuerrecht und Öffentiliche Finanzen (Estiu 2012).  

 

Lloc i data de celebració: Ruhr-Universität de Bochum, 11-13 d’octubre 
 

Objectius 
 Reforçar el coneixement i la pràctica de la llengua catalana 

 Adquirir el vocabulari necessari per a discutir temes polítics i jurídics 

 Conèixer i comprendre les bases de la formació de Catalunya des de les vessants històrica, política i jurídica 

 Presentar els problemes, les preocupacions i els objectius de la societat catalana. 

 Aprendre com les Comunitats Autònomes poden defensar els seus interessos a la societat internacional i dins les 

organitzacions internacionals 

 Facilitar la integració a la societat catalana d’aquells alumnes que desitgin viatjar o establir-se a Catalunya. 

 
Competències 

 

Les competències generals i específiques que desenvoluparà l’estudiant són les següents: 

 Capacitat de distingir els fets històrics més rellevats de la història de Catalunya 

 Comprensió de l’evolució històrica de la composició de les institucions polítiques 

 Conèixer  eines que permetin interpretar la realitat sociopolítica dels Països Catalans. 

 Treballar en equip de forma col·laborativa i amb responsabilitats compartides. 

 Aplicar un pensament crític, lògic i creatiu amb capacitat d'innovació. 

 Habilitat de treballar en un context internacional. Domini avançat d'un idioma modern (B2 del Marc Comú Europeu), amb 

orientació acadèmica i professional.  

 Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en els àmbits acadèmic i professional. 

 Capacitat d'autonomia i autogestió.  

 

Continguts 

 

1. Entendre Catalunya: context històric, bases del sistema polític i les seves controvèrsies 

2. Les bases del sistema jurídic català 

3. El sistema de partits 

4. Polèmiques jurídiques: Llibertat, Amnistia i… peatges, pressupostos, pactes … i Estatuts d’Autonomia! 

5. La projecció de Catalunya al món. 

 

Pràctiques 

 

L’aproximació a les qüestions tractades es farà des del debat i la interacció professor-alumne.  

 Pràctiques de redacció: Les pràctiques de redacció estaran basades en dues videoconferències. Els alumnes disposaran 

de temps a classe per a redactar les qüestions que preguntaran als entrevistats. Durant la videoconferència, hauran de 

recollir la informació que l’entrevistat els doni. 

 

 Simulacions/joc de rol: Després d’una breu introducció sobre els partits polítics a Catalunya a l’actualitat, l’aula es 

transformarà en un petit Parlament de Catalunya. Els alumnes s’organitzaran i, per grups, hauran de defensar la posició 

del Partit polític que se’ls assigni. 

 

 Estudis de cas: Estudiarem les preocupacions de la societat catalana. En especial durant la segona sessió discutirem 

qüestions polèmiques dins l’actualitat de Catalunya. Repassarem afers com el “café para todos”, la reassignació de 

recursos econòmics dins l’Estat, la recent polèmica dels peatges i altres qüestions. Seguirem una metodologia de debat, 

basada en la interacció professor-alumne. 
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Avaluació 

 

1.El seguiment individual del treball i del progrés de cada estudiant durant el curs, l’assistència a classe i la participació activa en les 

tasques proposades. 

 

2.L’elaboració d’un treball individual, la finalitat del qual ha de ser l’aplicació dels continguts que s’han treballat al llarg del curs i on 

es demostri l’originalitat i  la creativitat de l’estudiant. 

 

Bibliografia bàsica 
 
ALCOBERRO, A., FERRERES, E. i altres. Història. Batxillerat. Editorial Teide: Barcelona, 2004.  

 

FOSSAS I ESPADALER, E. Lliçons de Dret Constitucional. Pòrtic Biblioteca Universitària: Barcelona, 2004.   
 

GÓMEZ FERNÁNDEZ, I. et al. Esquemas de derecho constitucional. Tirant lo Blanch: València, 2008. 
 

IGLESIA FERREIRÓS, A. La creación del derecho. Antología de textos. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales: Madrid, 1996. 
 

MONTAGUT, T. i MALUQUER DE MOTES, C. Història del Dret espanyol. Editorial Universitat Oberta de Catalunya: Barcelona, 1997. 

RIDAO, J. Curs de dret públic de Catalunya. Barcelona: Ariel, Escola d’Administració Pública de Catalunya, 2007. 
 

SERRANO DAURA, J. Lliçons d’Història del Dret. Volums I i II. Editorial Universitat Internacional de Catalunya: Barcelona, 2003.   

 

 

 

Introducció al llenguatge de la gestió cultural: comunicar per la cultura 

Einführung in die Fachsprache des Kulturmanagements: Für die Kultur erzählen 

 

Professor: Dr. Xavier Fontich Vicens, Universitat Autònoma de Barcelona 

Llicenciat en Filologia Catalana (Universitat Autònoma de Barcelona 1994) i Doctor en Filosofia i Lletres (Universitat Autònoma de 
Barcelona 2010) amb la tesi “La construcció del saber metalingüístic”. És professor de llengua a secundària i imparteix docència a la 

Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha publicat diversos textos (llibres, capítols i articles) 
sobre ensenyament de llengua i literatura, tant en relació a la recerca com a experiències d’aula. Ha realitzat assessoraments, 
tallers, seminaris i conferències per a professors de llengua. Ha coordinat publicacions monogràfiques sobre aprenentatge de 

llengües. Coordina un grup de treball sobre l’educació lingüística format per docents de primària i de secundària i investigadors de la 
universitat. Ha presentat ponències en congressos internacionals i és membre actiu de diverses publicacions. A “Pàgina de Xav ier 

Fontich” es pot accedir al seu perfil complet així com a algunes de les seves publicacions. 

 

Lloc i data de celebració: Universität Tübingen, 8-11 d’octubre  

Objectius  

 Assolir un bon nivell escrit i oral de català a través de l’estudi d’un llenguatge d’especialitat: el del periodisme cultural. 

 Dominar aspectes gramaticals bàsics. 

 Fer petits enregistraments en vídeo per practicar qüestions bàsiques de pronunciació i ortologia  

 Practicar els continguts conceptuals de l’escrit a través de l’elaboració d’un bloc i d’un wiki. 

 Entrevistar artistes catalans d’àmbits diferents (música, cuina, cinema, literatura, còmic i pintura) per assolir un bon 

coneixement de base d’aspectes rellevants i actuals de la cultura catalana. 

 

Competències 

Les competències generals i específiques que desenvoluparà l’estudiant són les següents: 

 Expressar per escrit i oralment missatges relatius a la cultura catalana. 

 Dominar nocions lligades als gèneres discursius treballats. 

 Interpretar el valor cultural específicament català i alhora amb projecció internacional que es manifesta en expressions 

culturals diverses. 

 Comprendre els textos generats en els diversos àmbits culturals de la cultura catalana, amb les seves especificitats segons 

el territori dels Països Catalans en què ens situem. 

 Conèixer els gèneres com a instruments per accedir a l’actualitat o al caràcter d’un determinat personatge de la cultura 

catalana, amb especial referència als aspectes lèxics lligats a l’àmbit concret a què pertany el dit personatge (música, 

cuina, cinema, etc.). 

 Interactuar amb els companys com a recurs bàsic per compartir els processos d’aprenentatge i potenciar-los.                                                                                                                      
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Continguts 

Els continguts del curs es divideixen en quatre parts, les tres primeres més d’ordre conceptual i la darrera d’ordre procedimental, 
presentades al llarg del curset de manera integrada. Pel que fa a la teoria, s’exploraran els següents tres aspectes: les dimensions 

bàsiques de la llengua, els gèneres del llenguatge periodístic cultural i la crònica de fets socials rellevants. La part pràctica consisteix 
en l’elaboració d’un bloc d’aula, d’un wiki, de diversos videos que es penjaran al youtube, i d’un bloc personal com a projecte final. 

 
Pràctiques 

 Pràctiques de redacció:  Un bloc d’aula i un wiki amb contindrà notícies, entrevistes, crítiques i reportatges breus. Els alumnes 

hauran de triar una temàtica (pintura, cuina, còmic, cinema, literatura i música). 

 Simulacions: Preparació, realització i edició d’una enrevista a un personatge de la cultura catalana. S’ha obert un canal de 

youtube per tal de penjar-hi petits enregistraments de vídeo que posteriorment s’instal·laran en el bloc.  

 Estudis de cas: Exploració de models que ens poden servir per aprendre a elaborar els textos que ens interessen per tal de tenir 

accés, a través de la seva elaboració, a informació sobre la cultura catalana. 

 

Avaluació 

1.El seguiment individual del treball i del progrés de cada estudiant durant el curs, l’assistència a classe i la participació activa en les 

tasques proposades. 

2.L’elaboració d’un treball individual, la finalitat del qual ha de ser l’aplicació dels continguts que s’han treballat al llarg del curs i on 

es demostri l’originalitat i  la creativitat de l’estudiant. 

 

Bibliografia bàsica 

Amadeo, I., Solà, J. (1996) Curs pràctic de redacció. Barcelona: Columna. 

Cassany, D. (1993) La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries. 

Cassany, D. (1999) Construir l’escriptura. Barcelona: Empúries. 

CNL-Centre de normalització lingüística de Tarragona (2011) Guia a de recursos bibliogràfics i virtuals per a l’aprenentatge i la 

consulta del català. Tarragona: Consorci per a la normalització lingüística. 

Coromina, E. (1993) El 9 Nou. Manual de redacció i estil. Vic: Diputació de Barcelona / Eumo Editorial / Premsa d'Osona. 

 

 

 

Patrimoni cultural català:                                                                             
Arts visuals i cinema a través del diàleg amb artistes contemporanis 

Bildende Künste und Kino anhand des Dialogs mit gegenwärtigen Künstlern                                                                                      
 

 

Professora: Dra. Montserrat Rifà i Valls, Universitat Autònoma de Barcelona 
 

Llicenciada en Belles Arts (Universitat de Barcelona 1992) i doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació (Universitat de Barcelona 
2003). Actualment és professora del Departament de Didàctica de l’expressió musical, plàstica i corporal de la Facultat de Ciències 

de l’Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona [http://www.uab.cat/departament/didactica-musical-plastica-corporal/]. 
Imparteix les assignatures: Societat, Ciència i Cultura; i Desenvolupament Cultural Comuntari, dels graus d’Educació d’aquesta 
facultat, entre d’altres. Ha participat com a professora en el màster oficial d’Educació Intercultural (Universitat Autònoma de 

Barcelona) i en el màster oficial Arts Visuals i Educació: un enfocament construccionista (Universitat de Barcelona). És membre del 
Grup de Recerca Consolidat Subjectivitats i entorns educatius contemporanis_ ESBRINA 

[http://fint.doe.d5.ub.es/esbrina/index.html] i del Grup de recerca en Educació Transdisciplinar_ GRET 
[http://www.recerca.uab.cat/grupsUAB/Aprovats.php#]. Ha publicat diversos llibres i articles en revistes especialitzades, entres els 

quals hi ha: AA.VV. (2008). Carpetes d’aprenentatge a l’educació superior: una oportunitat per a repensar la docència. Universitat 
Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, Colecció EINES d’innovació docent en educació superior; Rifà Valls, M. (2011). 

Experimenting with visual storytelling in students’ portfolios: Narratives of visual pedagogy for pre-service teacher education. 
International Journal of Art & Design Education, 30 (2): 293-306. 

 

Lloc de celebració: Universitat d’Hamburg, 8-12 d’octubre 
 

Objectius del curs 
 

 Donar a conèixer el patrimoni artístic i cultural català, principalment a través de la pintura, l’escultura, la instal·lació 

artística i el cinema, com una forma de comprendre els canvis en les representacions del món i la societat actuals; 

 Crear un espai per a interpretar críticament les pràctiques i els processos creatius de l’art i el cinema catalans 

contemporanis, la identitat dels artistes i el paper de les institucions artístiques i culturals; 

 Generar diàlegs entre artistes, entre obres i llenguatges artístics, entre artistes i públic, a través d’una selecció de casos 

del patrimoni artístic català contemporani que tenen repercussió en l’escena internacional. 

 

 
 

http://www.uab.cat/departament/didactica-musical-plastica-corporal/
http://fint.doe.d5.ub.es/esbrina/index.html
http://www.recerca.uab.cat/grupsUAB/Aprovats.php
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Competències  
 

Les competències generals i especifíques que desenvoluparà l’estudiant són les següents: 

 Adquirir i aplicar els principals conceptes, coneixements i estratègies que permetran comprendre críticament l’obra 

d’artistes visuals i de cineastes catalans com a introducció al patrimoni cultural. 
 Contextualitzar, analitzar i interpretar les obres d’artistes catalans a partir d’una selecció paradigmàtica de la producció 

artística i cinematogràfica contemporània. 

 Desenvolupar estratègies de diàleg per aprendre a desenvolupar i a comunicar les interpretacions de les obres que 
sorgeixen d’aquest diàleg. 

 Assolir els coneixements necessaris per a la realització de les activitats del curs que es basen en el foment del treball 
cooperatiu a l’aula, en l’aprenentatge autònom i la formació de la consciència crítica. 

 Saber-se documentar sobre les obres i els artistes catalans, així com conèixer les principals institucions culturals i 
artístiques catalanes i els recursos a l’abast, per a desenvolupar un treball de recerca. 

 
Continguts 

 
El programa està estructurat a partir d’un fil conductor, establir diàlegs amb l’obra d’artistes visuals i cineastes catalans. 

Cada sessió s’organitza a partir del diàleg amb un artista: 

 

1. Miquel Barceló. La pintura com a pràctica artística i la història de les avantguardes a Catalunya; Autoretrats i identitat de 

l’artista contemporani en el cas de Barceló; Cites i referents de la literatura i la filosofia en l’obra plàstica; La relació de 

l’artista amb el món.  

2. Perejaume. Identitat de l’artista-pagès: de Miró a Perejaume; Relació entre llenguatges artístics: literatura, pintura, escultura, 

multimèdia; Deconstrucció de la pintura i l’escultura com a pràctiques artístiques; Paisatges artístics catalans.  

3. Muntadas. L’artista en trànsit i el seu estudi; La construcció de projectes multimèdia transnacionals; Instal·lacions, 

videografies, esdeveniments i crítica.  

4. Pere Portabella. Cinema, filosofia i política; Filmar Miró i col·laborar amb Joan Brossa i Carles Santos; El cinema català: Pere 

Portabella, Joaquim Jordà, Marc Recha, Albert Serra; Creació, pensament i revolució a través del cinema català.  

5. Isaki Lacuesta. L’artista en diàleg i la reflexió sobre la imatge. Las variaciones Marker amb Serdi Dies; Correspondències amb 

Naomi Kawase;  Los pasos dobles i Quaderns de fang, amb Miquel Barceló.  

 

A través d’aquests diàlegs, s’aborden diversos temes que són comuns a aquests artistes i la seva pràctica, com ara els canvis en la 

construcció de la identitat dels artistes contemporanis, els diàlegs entre llenguatges artístics i formats, el context de producció i 

d’exhibició de les obres, la participació dels artistes en el sistema de l’art, i la col·laboració entre artistes. Específicament, també 

s’introdueix a l’alumnat en la pràctica, els temes i les estratègies concretes de cadascun d’aquests artistes: pintura, dibuix, 

escultura, cinema, documental, instal·lació, etc. Paral·lelament, es contextualitza la relació d’aquests artistes amb els Països 

Catalans i les institucions dedicades a la difusió de l’art i la cultura catalans. 

 

Pràctiques 
 
Tot el curs s’estructura a partir de conceptualitzar com a casos l’obra d’una selecció d’artistes i cineastes catalans a través de les 

seves exposicions en un centre d’art o museu. Els alumnes simularan que treballen per a un museu o centre d’art per a la realització 

del seu projecte final. 

 

 Pràctiques de redacció: Guia d’una exposició en un museu, textos divulgatius per al dossier de premsa d’un museu o centre 

d’art.  

 Pràctiques de conversa: Exercicis d’anàlisi i interpretació crítica de les obres; lectura i comentari de poemes per cercar 

connexions amb les obres visuals i escultòriques a partir del cas de Perejaume; visionat i cine-fòrum: Die Stille Vor Bach- El 

silenci abans de Bach de Pere Portabella (2007) per analitzar-ne les reaccions de la crítica i l’impacte de la pel.lícula en el públic 

i els mitjans de comunicació. 

 

Sistema d’avaluació 
 

1. El seguiment individual del treball i del progrés de cada estudiant durant el curs, l’assistència a classe i la participació activa 

en les tasques proposades. 

2. L’elaboració d’un treball individual, la finalitat del qual ha de ser l’aplicació dels continguts que s’han treballat al llarg del     

curs i on es demostri l’originalitat i  la creativitat de l’estudiant. Projecte final: En la darrera sessió del curs, els estudiants 

presentaran l’artista que han seleccionat com a cas en relació amb un context institucional (exposició, festival). Es proposa 

com a treball final l’elaboració d’un projecte de gestió cultural que es basi en l’anàlisi i interpretació de l’obra d’aquest artista 

o cineasta. Es promouran les tasques de documentació i recerca i l’alumnat haurà de redactar aquest treball tot demostrant 

que ha assolit les competències previstes i els continguts abordats al curs. 
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FANÉS, F. (2008). Pere Portabella. Avantguarda, cinema i política. Barcelona: Filmoteca de Catalunya, Raval Edicions SLU, Pòrtic. 
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Introducció al llenguatge periodístic 

Einführung in die Mediensprache des Katalanischen                   

 

Professora: Maria Cabrera i Callís, Universitat de Barcelona 

Girona, 1982. Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (premi extraordinari de final de carrera i menció 

especial en els estudis de Filologia Catalana en els premis nacionals de final de carrera atorgats pel Ministeri d’Educació del Govern 

d’Espanya) i doctoranda en Lingüística. Prepara la tesi «El consonantisme de l’alguerès. Una proposta de descripció sincrònica». Ha 

publicat diversos articles sobre fonologia en revistes especialitzades i ha participat en diversos congressos nacionals i internacionals. 

Ha fet estades de recerca a l’Alguer (Sardenya, Itàlia) i a la University of Massachusetts at Amherst (Massachusetts, EUA). Fa 

classes al Departament de Filologia Catalana de la UB. També treballa com a tècnica lingüística a la Universitat Internacional de 

Catalunya (UIC) i com a professora de Lingüística la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). D’altra banda, ha fet de 

correctora per a diferents editorials. També col·labora amb el digital de cultura Núvol (nuvol.com) i amb el programa «Sentits» de 

Catalunya Informació. Amb vint anys va guanyar el premi Amadeu Oller per a joves poetes inèdits amb el poemari Jonàs (Galerada, 

2004), i cinc anys més tard va publicar La matinada clara (Papers amb accent, 2009). 

 

Lloc i data de celebració:  Universität des Saarlandes, 8-11 d’octubre 

 

Objectius 
 

Els mitjans de comunicació són, en qualsevol societat, els principals difusors de la llengua estàndard (juntament amb l’ensenyament 
i l’administració). Però en una situació de anormalitat lingüística com la que viuen moltes llengües minoritàries i minoritzades, la 
responsabilitat dels mitjans és doblement important, atès que esdevenen models de llengua. És per això que en el curs que es 

proposa es remarcarà la importància que té la qualitat lingüística dels mitjans que informen, opinen i entretenen en català.  
 

El curs serà imminentment pràctic perquè interessa que els alumnes facin pràctiques d’escriptura que els permetin exercitar i  
ampliar els seus coneixements lingüístics. Amb tot, caldrà ensenyar-los alguns fonaments teòrics perquè puguin reeixir en la 

pràctica periodística.  
 

Els objectius generals i específics del curs són:  
 
1. Conèixer els diferents gèneres periodístics.  

 
2. Conèixer l’especificitat del registre periodístic en tant que llenguatge d’especialitat. 

 
3. Conèixer i aplicar a la redacció de textos periodístics escrits la normativa gramatical, tenint en compte les característiques 

concretes de les diferents tipologies de mitjans de comunicació.  
 

4. Conèixer i aplicar a la pràctica periodística les convencions gràfiques més consensuades en els mitjans de comunicació.  
 
5. Conèixer els principals mitjans de comunicació de l’àmbit lingüístic català. 

 
Competències 

 
Les competències que desenvoluparà l’estudiant són les següents: 

 
Competències generals 

 
1. Treballar en grup de forma col·laborativa i amb responsabilitats compartides. 
 

2. Aplicar un pensament crític, lògic i creatiu. 
 

3. Gestionar informació. 
 

4. Treballar en un context internacional: domini avançat d'un idioma modern (B2 del Marc Comú Europeu), amb orientació 
acadèmica i professional.  
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5. Usar i aplicar les TIC en els àmbits acadèmic i professional. 

 
6. Aprendre, actualitzar-se i aprofundir en els coneixements.  

 
Competències específiques 
 

1. Anàlisi, producció i correcció de texts periodístics escrits.  
 

2. Ús i aplicació de tècniques i llenguatges específics dels mitjans de comunicació.  
 

3. Domini dels recursos en línia que faciliten la pràctica periodística.  
 

4. Recerca, selecció i ús de la informació.  
 
5. Distingir les fonts fiables de les no fiables.  

 
6. Produir textos lingüísticament qualitatius, que tinguin rigor informatiu i que siguin crítics. 

 

Continguts 
 
1. Mitjans de comunicació: tipologia (premsa, ràdio, televisió i Internet)  

 
2. Els gèneres periodístics (notícia, crònica, reportatge, entrevista, crítica...) 

 
3. Llenguatge d’especialitat: el registre periodístic 
 

4. El procés de redacció d'un text periodístic: planificació, redacció i revisió 
 

5. Els principals mitjans de comunicació als Països Catalans 
 

Pràctiques  
 

L’alumnat farà pràctiques de redacció (individuals i en grup). Al llarg del curs hauran d’escriure, sota la supervisió de la professora, 
cinc textos periodístics de diferent tipologia: una notícia, una crònica, una entrevista, un reportatge i una crítica. Els alumnes podran 
decidir el tipus de mitjà per al qual escriuen i, en funció de les seves característiques concretes, ajustar la redacció del text.  

 

Avaluació 
 
L’avaluació serà continuada. Així doncs, es farà un seguiment individual del treball i del progrés de cada estudiant durant el curs i es 

valorarà l’assistència, l’actitud i la participació. D’altra banda,  una vegada finalitzat el curs, els estudiants tindran un termini de 20 
dies per fer una memòria en què hauran de detallar de quina manera s’han enfrontat a les pràctiques proposades al llarg de les 

hores lectives i quins han estat els principals problemes que s’han trobat a l’hora de fer de periodistes. També hauran d’especificar 
altres assumptes com ara si el curs ha acomplert les seves expectatives del curs, què és el que els ha interessat més i el que els ha 
interessat menys, etc.  

 

Bibliografia bàsica 
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COMPANY, Catalina/PUIGRÒS, Maria Antònia (2007): Llibre d’estil d’IB3, Palma: Govern de les Illes Balears.  
 

CONSELL DE MALLORCA-UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (2005): Llibre d'estil per als mitjans de comunicació orals i escrits. Palma: 
Consell de Mallorca/Universitat de les Illes Balears.  

 
CREUS, Imma, JULIÀ, Joan i ROMERO, Sílvia (eds) Llengua i mitjans de comunicació, Lleida: Pagès editors. 
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INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (1990): La llengua i els mitjans de comunicació de massa, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 
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MOLLÀ, Toni (1990): La llengua dels mitjans de comunicació. Alzira: Bromera.   

 
NOGUÉ SERRANO, Neus (2004): Llengua i mitjans de comunicació, Santillana: Barcelona.  

 
TELEVISIÓ DE CATALUNYA. COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (1995): El català a TV3: llibre d'estil. Barcelona: Edicions 62.  
 

VALLVERDÚ, Francesc (2000): El català estàndard i els mitjans audiovisuals. Barcelona: Edicions 62. 
 

VILAWEB (2006): Llibre d'estil de VilaWeb. Llengua i redacció. Barcelona: Partal, Maresma & Associats, S.L. 
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Periodisme i mitjans de comunicació als Països Catalans                                

Journalismus und Medien in den katalanischen Ländern                   

 

 

Professora: Dra. Carla González Collantes, Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona) 

 
València, 1981. Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València (UV) i Doctora en Belles Arts per la Universitat 

Politècnica de València (UPV). Va obtenir el 1r Premi Nacional de Final d'Estudis, atorgat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Ciència i 
el Premi Extraordinari de Llicenciatura, atorgat per la UV. També ha cursat el Curs d'Aptitud Pedagògica (CAP) a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), el postgrau Entorns Digitals de Producció Audiovisual i Multimèdia a la Universitat de les Illes Balears 

(UIB) i el Màster d'Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes (UAB). Com a periodista, al llarg dels últims anys ha 
treballat en premsa, ràdio, televisió i Internet al País Valencià, les Illes Balears i Catalunya. Entre més mitjans, ha treballat a Ràdio 

Nou, Televisió de Mallorca i VilaWeb. De les seves publicacions destaquen: la tesi doctoral Moviments socials i defensa del patrimoni 
a la ciutat de València: el cas dels Salvem, el llibre Una llengua musicada i diversos articles: «Ens cal el ciberfeminisme?», «Aquesta 

remor que se sent», «Ai, València: bastions i setges», «Aproximació a la toponímia catalana a través de les cançons», «Claus 
lingüístiques de la manipulació ideològica a Canal 9», «Television and the mediatisation of science: discursive strategies in new TV 

formats». També ha participat en diversos congressos, on ha presentat comunicacions sobre llengua, música i mitjans de 
comunicació. L'any 2007 l'Institut d'Estudis Catalans li va concedir una Borsa d'Estudi Països Catalans i, l'any 2011, una Borsa 
d’estudi Eusko-Ikaskuntza-Institut d'Estudis Catalans. Ha fet classes de llengua catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). Actualment és professora de llengua catalana a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). D’altra banda, treballa com a 
correctora i assessora lingüística, alhora que col•labora amb els diaris digital AraMultimèdia, L’Informatiu i Núvol. 

 

Lloc i data de celebració:  Universität des Saarlandes (febrer de 2013) 

Objectius  

 

El periodisme és informació, però també és llengua. Així com el rigor informatiu, l'honestedat i l'esperit crític són indissociables 

d'una correcta pràctica informativa, el compromís amb la qualitat lingüística hauria de ser també un principi bàsic per a qualsevol 

professional de la comunicació. Aquest compromís centrarà aquest curs que, a més a més, pretén ajudar l'estudiant a millorar els 

seus coneixements lingüístics, tant els teòrics com els pràctics, perquè pugui reeixir en l'exercici de la tasca periodística. Cal tenir en 

compte que no tots els periodistes treballen en un diari, una emissora de ràdio, un canal de televisió o un mitjà en línia, també n'hi 

ha molts que treballen en els gabinets de premsa d'institucions, associacions, partits polítics, empreses, etc. En aquest curs es 

tindran en compte tots dos vessants.   

Els objectius generals i específics del curs se sintetitzen en els cinc objectius següents:  

1. Conèixer el marc comunicacional dels Països Catalans.  

2. Dominar el registre periodístic. 

3. Conèixer què són i com funcionen els gabinets de premsa i comunicació.  

4. Conèixer i aplicar a la pràctica periodística (textos escrits) la normativa gramatical, tenint en compte l'ús lingüístic dels mitjans de 

comunicació. 

5. Conèixer i aplicar a la pràctica periodística les convencions gràfiques més consensuades en els mitjans de comunicació. 

 

Competències generals 

1. Treballar en equip de forma col·laborativa i amb responsabilitats compartides. 

2. Aplicar un pensament crític, lògic i creatiu amb capacitat d'innovació. 

3. Gestionar informació i coneixement. 

4. Presa de decisions. 

5. Habilitat de treballar en un context internacional. Domini avançat d'un idioma modern (B2 del Marc Comú Europeu), amb 

orientació acadèmica i professional.  

6. Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en els àmbits acadèmic i professional. 

7. Capacitat per aprendre, actualitzar-se i  aprofundir en coneixements.  

8. Capacitat d'autonomia i autogestió.  

 

Competències específiques 

1. Coneixement del marc comunicacional català. 

2. Capacitat d'anàlisi, producció i correcció de texts periodístics orals i escrits.  

3. Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels mitjans de comunicació.  

4. Coneixement dels recursos en línia que faciliten la pràctica lingüística i periodística.  
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5. Recerca, gestió i ús de la informació.  

6. Capacitat de distingir les fonts fiables de les que no ho són.  

7. Competències interpersonals per treballar en grup gèneres periodístic.  

8. Habilitat per analitzar i produir texts amb qualitat lingüística, rigor informatiu i esperit crític.  

 

Continguts 

1. L'actual marc comunicacional dels Països Catalans 

2. L'ètica periodística.  

3. El periodista del segle XXI. 

4. La revolució digital i el periodisme català.  

5. Mitjans tradicionals vs. mitjans digitals 

6. Els gabinets de premsa i comunicació. Què són? Com funcionen?  

7. El periodisme i l’estàndard 

 

Pràctiques  

Durant el curs l'alumnat realitzarà pràctiques de redacció individuals i en grup que es concretaran en treballs d'anàlisi, producció i 

correcció de textos. Els alumnes podran triar, en funció dels seus interessos, entre dos tipus de pràctiques. En tots dos casos, però, 

hauran de fer servir les tecnologies de la informació i la comunicació. Així doncs, hauran de fer un bloc (que s'allotjarà a Blogger, 

Wordpress o qualsevol altre servei de blocs gratuïts) en què hauran de fer un d'aquests dos exercicis:  

 

1. Hauran de simular que treballen en un diari digital. No només l'hauran de dissenyar (amb les eines d'edició que tinguin al seu 

abast), sinó que també l'hauran d'omplir de continguts. El diari haurà de tenir, com a mínim, dues notícies, una entrevista, un 

reportatge i una crònica. Cadascun dels textos, que haurà d'estar ben escrit (d'acord amb les normes morfosintàctiques i 

ortogràfiques però també d'acord amb les particularitats del llenguatge periodístic), haurà d'anar acompanyat de fotografies 

(preferentment fetes pels mateixos alumnes).  

 

2. Hauran de simular que treballen en un gabinet de premsa i comunicació (poden inventar-se'n un o triar-ne un d'existent). Hauran 

de dissenyar una campanya de comunicació d'un esdeveniment (un festival de cinema, la publicació d'un nou disc, la inauguració 

d'una exposició d'art, etc.). Els alumnes hauran de fer servir textos i imatges i, prenent com a model campanyes reals, hauran de 

dissenyar-ne una de pròpia que s'ajusti a les característiques d'una bona campanya de comunicació. El suport dels textos i les 

imatges ha de ser un bloc.  

 

Avaluació 

1.El seguiment individual del treball i del progrés de cada estudiant durant el curs, l’assistència a classe i la participació activa en les 

tasques proposades. 

 

2.L'elaboració d'un treball individual, la finalitat del qual ha de ser l'aplicació dels continguts que s’han treballat al llarg del curs i on 

es demostri l'originalitat i la creativitat de l'estudiant. 
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