
Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2014-15
Assignatura 20749 - Revisió de Textos Orals i

Escrits
Grup Grup 1, 1S
Guia docent A
Idioma Català

1 / 3

Data de publicació: 25/07/2014
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2014 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificació de l'assignatura

Assignatura 20749 - Revisió de Textos Orals i Escrits
Crèdits 1,8 de presencials (45 hores) 4,2 de no presencials (105 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Gabriel Bibiloni Cañellas
gabriel.bibiloni@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

Revisió de Textos Orals i Escrits és una assignatura optativa del quart curs del grau de Llengua i Literatura
Catalanes que té una orientació eminentment pràctica. L'objectiu és entrenar l'alumne en la correcció de
textos pensant en una futura activitat professional en el món de la correcció.

Requisits

Competències

Específiques
* CE1. Coneixement de la llengua catalana, tant a nivell sincrònic com diacrònic, en en els seus diferents

aspectes: gramàtica, variació lingüística i situació sociolingüística..
* CE7. Capacitat per a realitzar tasques d'assessorament i de planificació i dinamització lingüística i

cultural..
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Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

El contingut de l'assignatura és tota la normativa catalana, i també elements adjacents a la normativa, com
l'ortotipografia i les tècniques de correcció.

Continguts temàtics
1. Pràctica de correcció

Metodologia docent

Tota l'activitat consistirà en la correcció de textos escrits i comentari de textos orals.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes pràctiques Grup gran (G) Finalitat: capacitar l'alumne en la correcció de tota mena de
textos escrits. Metodologia: pràctica intensa de la correcció.

45

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi de la normativa. 105

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de l'assignatura es farà únicament sobre les mateixes correccions que els alumnes faran durant
el curs.

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (recuperable)
Descripció Finalitat: capacitar l'alumne en la correcció de tota mena de textos escrits. Metodologia: pràctica intensa de

la correcció.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 100%

Recursos, bibliografia i documentació complementària


