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Raons per fer el curs
RAONS PER FER EL CURS
Per completar la formació en l’àmbit de la filologia catalana per mitjà d’un coneixement pràctic de les aplicacions professionals
de la llengua.
Per obrir-se expectatives de feina en el camp de la correcció i de l’assessorament lingüístic a mitjans de comunicació,
institucions i organismes de tot tipus i també en el camp de l'ensenyament.
Per actualitzar els coneixements en el terreny de la llengua normativa catalana i de les convencions tipogràfiques i editorials en
ús.
Per tenir un contacte real amb el món dels professionals de la llengua i aprofitar-ne els contactes.

Presentació

PRESENTACIÓ
Des de l’any 1999, la Universitat de Girona ha promogut màsters i postgraus relacionats amb la correcció lingüística en llengua
catalana. Les últimes edicions han estat dirigides per professors com Josep M. Nadal, Blanca Palmada o Francesc Feliu i
coordinades pels tècnics lingüistes Andreu Pulido i Olga Fullana.
La direcció acadèmica sempre ha entès que aquest tipus de cursos han d’acostar l’estudiant al mercat de treball i, per tant, ha
volgut deixar bona part de la docència del curs de postgrau en mans de professionals de la llengua, coneixedors de l’aplicació pràctica
de cadascun dels continguts que s’hi imparteixen. Així, en les darreres edicions, hi han participat, o bé de manera puntual o bé
impartint una matèria, Magí Camps (La Vanguardia), Laia Castanyer (IEC), Xavier Fargas (TERMCAT), Marc Guarro (Diari
Ara), Sílvia López (IEC), Xavier Rofes (IEC), Joan Anton Rabella (IEC), Núria Roma (IEC), Ernest Rusinés (CCMA), Míriam
Salvatierra (SLM, UdG) Verónica Solà (Diputació de Girona), Silvia Senz (editora), Marta Payà (Parlament de Catalunya), entre
altres. Altres aspectes han estat treballats sota l’assessorament d’especialistes com ara Isidor Marí (IEC), Anna Montserrat (URV),
Xavier Rull (URV), Jordi Ginebra (URV) o Neus Nogué (UB).
La metodologia de postgrau es basa en l’aprenentatge semipresencial. L’assistència a l’aula és puntual i es concentra en set caps de
setmana presencials (divendres a la tarda i dissabtes al matí) durant el curs, de manera que és fàcilment compatible amb una eventual
dedicació professional dels estudiants i permet el seguiment del curs a estudiants que resideixin fora de l’entorn més pròxim. Aquest
format fa imprescindible, tanmateix, el treball individual setmanal a través de l’aula virtual, fent les tasques que proposa el
professorat i participant en fòrums. Cada estudiant té el suport d’un tutor.

Objectius
– Oferir una formació específica en les tècniques de correcció de textos orals i escrits en llengua catalana.
– Aprofundir en el coneixement de l’estàndard i de la gramàtica normativa. Conèixer les noves orientacions marcades per la
nova Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (2016).
– Formar professionals que puguin dur a terme les intervencions que comporta la regularització lingüística en un àmbit determinat,
tant pel que fa a les formes com a les funcions de les varietats lingüístiques.

Sortides professionals
– Les principals sortides són les següents: corrector lingüístic, corrector d’estil, corrector tipogràfic i assessor lingüístic.
– El curs també serveix per actualitzar coneixements de llengua normativa als professors de secundària i a altres professionals
relacionats amb la llengua, com ara periodistes i traductors. Cal tenir en compte que s’hi tractaran els canvis i nous enfocaments de
les qüestions ortogràfiques i gramaticals que deriven de l’aparició de la GIEC (2016).

A qui s' adreça
– A titulats universitaris en els àmbits de la filologia, la lingüística, la traducció i la interpretació.
– A titulats universitaris en carreres afins a les anteriors amb coneixements superiors de llengua catalana.
– A professionals que treballen en correcció, planificació lingüística i ensenyament de la llengua catalana que vulguin actualitzar els
seus coneixements i la seva experiència.
– A persones que ja treballin en l’àmbit de la llengua catalana i vulguin actualitzar-ne els coneixements.

Requisits d'admisió
– Ser titulat universitari en els àmbits de la filologia, la traducció o la interpretació.
– Ser titulat universitari en disciplines afins i que tinguin un certificat de coneixements superiors de llengua catalana o equivalents.
– Les persones que no tinguin cap titulació o en tinguin alguna de no relacionada amb el camp de la llengua hauran d’acreditar una
experiència de com a mínim dos anys en el camp de la correcció de textos en llengua catalana.
– Només s’admetrà persones sense titulació universitària si demostren experiència en el camp de la correcció i tinguin el certificat de
coneixements superiors de llengua catalana. La direcció del curs valorarà cada cas un per un i s’atribueix la potestat d’admetre o no
la sol·licitud.

Pla d'estudis
Bases per a la correcció de textos
– Coneixements lingüístics bàsics
– Eines de resolució de dubtes
– Eines electròniques i Traducció automàtica

Correcció de textos escrits
– Correcció gramatical
– Correcció tipogràfica
– Puntuació

Actualització dels coneixements normatius
– Canvis en l’ortografia
– Utilitzar la GIEC
– Morfologia
– Sintaxi

Correcció de textos orals

Correcció de textos especialitzats
– Correcció de textos administratius i jurídics
– La correcció en els mitjans de comunicació
– Textos científics i terminologia

Treball final de postgrau

Pràctiques externes

Titulació
Diploma de Postgrau en Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits per la Universitat de Girona*
* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG
Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la
Fundació UdG: Innovació i Formació.

Metodologia
El diploma té una orientació eminentment pràctica, i inclou seminaris especialitzats sobre diferents qüestions de gramàtica i de
normativa, i sobre els recursos disponibles per resoldre dubtes. L’estructura del postgrau recull, en els diferents mòduls, les
especificitats de la correcció lingüística en diversos àmbits: la correcció de textos escrits i de textos orals, la correcció en els mitjans
de comunicació, en editorials o en un entorn administratiu, l’aplicació de criteris específics en textos de caràcter jurídic o científic, els

recursos per a la verificació terminològica, etc.
La metodologia utilitzada és l’aprenentatge semipresencial, una metodologia híbrida en la qual es combina l’aprenentatge virtual amb
mètodes d’aula tradicional i l’estudi independent. Aquesta metodologia representa un canvi substancial en la manera com els docents
i els estudiants s’apropen al procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest procés requereix que el docent faciliti en l’espai virtual el
material necessari perquè l’estudiant pugui prendre consciència de quines són les seves debilitats i fortaleses, s’introdueixi en temes
que no coneix, els estructuri de manera adequada i, finalment, els consolidi. El docent, doncs, és un guia o un tutor. La classe
presencial es reserva per a activitats que necessiten la interacció directa amb el professor i el treball cooperatiu amb la resta del grupclasse. Aquesta metodologia requereix la participació activa dels estudiants en la plataforma virtual i la interacció constant amb els
professors i amb els altres companys.
Per tal d’homogeneïtzar coneixements, durant les primeres setmanes els estudiants disposen de textos per a l’autocorrecció. El dubtes
generats es resolen en un fòrum en què els estudiants intervenen cooperativament per resoldre el dubte i finalment, el professor
responsable dona el vistiplau, matisa o corregeix les opinions expressades. Tots els estudiants tenen assignat un tutor, que és
l’encarregat de coordinar totes les activitats d’aprenentatge de caràcter no presencial.
Pel que fa a les pràctiques, l’objectiu és que els estudiants es familiaritzin amb el treball d’un corrector/assessor en el món editorial,
institucional o en els mitjans de comunicació. Els estudiants coneixeran de prop el processos editorials dels textos i podran intervenir
en alguna de les fases d’aquests processos segons el criteri dels tutors de pràctiques.

Sistema avaluació
Tasques: Setmanalment els professors demanen als estudiants que lliurin una tasca per comprovar l’assoliment dels continguts i
competències treballades.
Exàmens: Durant el curs, hi haurà dues proves que s’hauran de realitzar i lliurar de forma virtual supervisada pels coordinadors, per
controlar l’assoliment integrat dels continguts impartits.
Tant en el cas de les tasques com en el cas dels exàmens es puntuaran sobre 10 i la nota mínima que cal obtenir és un 6 per superar el
curs. En el cas de no superar les proves, la coordinació determinarà quin són els mecanismes de recuperació en cada cas.
Treball final de postgrau: Es presentarà un treball final de postgrau centrat en la valoració del curs i de les pràctiques. S’exigirà la
màxima qualitat lingüística i tipogràfica en aquestes memòries. Les memòries es podran presentar fins al 15 de juny, o fins a quinze
dies després de la finalització de les pràctiques, en el cas de superar aquesta data.
Es controlarà l’assistència a les sessions presencials, i s’habilitaran mecanismes per poder controlar l’assistència en streaming.

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats a les activitats del curs acadèmic 2018-2019 poden finançar el pagament de la matrícula en 10 quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
– Banc Sabadell
– CaixaBank
– Banc Santander
– BBVA
Finançament Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis de postgrau, l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) impulsa
aquest programa de préstecs.
Per a més informació feu clic aquí.
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE
(anteriorment Fundación Tripartita)

Els treballadors d’una empresa privada, als qui aquesta pagui la matrícula, tenen la possibilitat de bonificar-la a través de
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE (abans conegut com a Fundació Tripartita).
Per gestionar aquesta bonificació us heu de posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de la vostra empresa.
Per a més informació feu clic aquí.
Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

Quadre docent
Direcció
Francesc Feliu Torrent
Doctor en Filologia Catalana i professor titular de la Universitat de Girona des de 1998. Dirigeix, juntament amb el doctor Josep
Maria Nadal, el grup de recerca en Història de la Llengua i Llengua Normativa, de llarga i reconeguda trajectòria investigadora. Ha
ensenyat durant molts anys llengua catalana i diferents aspectes lligats a la redacció i la correcció de textos catalans. Ha treballat en el
reconeixement, des d’un punt de vista teòric, de la importància del fet normatiu en la constitució i en la definició històrica de les
llengües.

Coordinació
Olga Fullana Noell
Doctora en Filologia Catalana. Ha estat professora a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de Girona i a la
Universitat de Perpinyà. Des de 1998 fins al 2010 ha format part de les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans. És
especialista en la història de la gramàtica catalana. Premi Pompeu Fabra 2015 de l’Institut d’Estudis Catalans. És col·laboradora del
Grup d’investigació en Història de la Llengua i Llengua Normativa de la Universitat de Girona, Actualment, combina la tasca de
professora de secundària amb diversos projectes lingüístics desenvolupats sota la marca Espai Fi, relacionats principalment amb la
formació en la nova normativa, amb l’assessorament lingüístic i amb l’edició de textos acadèmics.

Andreu Pulido Bazaga
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990). Actualment és el cap del Servei de Llengües
Modernes de la Universitat de Girona. Ha treballat com a corrector en mitjans de comunicació (Diari de Girona, Diari de Barcelona,
Nou Diari) i com a tècnic de correcció i traducció a la Unitat de Suport Lingüístic del mateix Servei de Llengües Modernes.

Professorat
Laia Castanyer Teixidor
Cap de l’Oficina d’Assessorament Lingüístic de l’Institut d’Estudis Catalans. Llicenciada en Traducció i Interpretació (especialitat
anglès i rus) per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998) i màster en Lingüística Aplicada per la UdG (2003). Ha treballat com a
correctora per a El Punt i com a traductora i correctora per a diverses editorials i universitats. Ha esta la responsable de la docència
sobre textos escrits en les edicions anteriors del diploma de postgrau en Llengua catalana: Correcció de textos orals i escrits.

Imma Creus Bellet
Doctora en Filologia Catalana i màster en Estudis de Lingüística Aplicada Catalana (Universitat de Lleida). Forma part del Grup de
Recerca en Fonètica adscrit al Laboratori de Fonètica Aplicada Pere Barnils del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de
la Universitat de Lleida. Ha treballat com a formadora del SEDEC i ha estat assessora lingüística del projecte Galí (versió nordoccidental) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Ha participat en diferents postgraus i màsters vinculats a
l’assessorament i a la correcció lingüístics organitzats per la UdL, la UIB, la UAB, la UdG i el Parlament de Catalunya. També ha
format part de l’equip de col·laboradors del diccionari digitalitzat Diccionari de dubtes del català oral (UAB-IEC, 2011). És autora,
juntament amb Joan Julià-Muné i Sílvia Romero, d’El català nord-occidental. Descripció i orientacions ortoèpiques (2004).

F. Xavier Fargas Valero
Llicenciat en Filologia Catalana i diplomat en Magisteri. Actualment treballa al TERMCAT, on és el cap de l’Àrea de Comunicació.
Ha estat membre del Consell Supervisor, participa en l’elaboració de diccionaris i coordina la col·lecció En Primer Terme, centrada

en metodologia i criteris terminològics. És professor en diversos postgraus universitaris relacionats amb la llengua i l’edició de textos.

Marc Guarro López
Corrector de l'edició digital del Diari Ara, després de passar per l'edició impresa del mateix diari i d'haver sigut el responsable
lingüístic del setmanari El Vallenc, publicació amb la qual continua col·laborant en qualitat de redactor extern. Com a autònom
corregeix textos de temàtica i àmbit molt divers. De formació autodidacta, pertany a la penúltima promoció del Certificat K de la
Generalitat (2005) i actualment està enllestint el TFG del Grau de Llengua i Literatura Catalana a la Universitat Oberta de Catalunya
amb la descripció dels usos del gerundi com a objecte d'estudi. Pel que fa a docència, modera clubs de lectura i tallers de poesia, i està
validat com a consultor per la UOC.

Sílvia López Caballer
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i màster en lexicografia per la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat
professora de diversos cursos de formació per a correctors i d’assignatures relacionades amb la preparació i l’edició de textos. Ha
treballat a les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans i des de l’any 2000 és la responsable de la correcció de les
publicacions de l’Institut, actualment dins de la Unitat de Correcció del Servei Editorial.

Anna Montserrat Ciurana
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. És professora del Departament de Filologia Catalana de la
Universitat Rovira i Virgili des del 1994 i professora consultora de la Universitat Oberta de Catalunya. Imparteix dues assignatures al
postgrau de correcció de la Universitat Autònoma de Barcelona des de la seva creació. En l'àmbit de la correcció ha treballat al
Parlament de Catalunya i a TV3 i des de sempre com a freelance per a diverses institucions i empreses. És coautora, amb Jordi
Ginebra, del Diccionari d'ús dels verbs catalans, publicat l'any 1999 per Edicions 62 i reeditat el 2009 a Educaula.

Neus Nogué Serrano
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona (1985) i doctora en Filologia Catalana per la Universitat
de Barcelona (2005). És professora de lingüística catalana al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General ?de la
Universitat de Barcelona. Entre les seves publicacions destaquen la monografia La dixi de persona en català (Barcelona: PAM, 2008)
i el Curs de correcció de textos orals i escrits. Pràctiques autocorrectives (Vic: EUMO, 1998, 3a edició, actualitzada, 2006), que va
coordinar amb Joan Costa.

Valentina Planas Costabella
Graduada en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de Girona (2015), Postgraduada en Assessorament Lingüístic i Serveis
Editorials per la Universitat de Barcelona (2016), i Màster en Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d’Idiomes de l’especialitat de Llengua catalana a la Universitat de Girona (2017). Ha estat vinculada a diversos
projectes d’edició de textos de la Universitat de Girona, com l’edició crítica de la traducció de Josep Carner de la novel·la de Charles
Dickens Pickwick: documents pòstums del club d'aquest nom, i col·labora amb l’editorial Ela Geminada. És fundadora de La
Incorrecta, una empresa pròpia de correcció i de traducció.

Joan Anton Rabella Ribas
Doctor en filologia catalana i actualment és el responsable de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC. Especialista en lingüística històrica i
onomàstica, ha publicat l’edició i estudi de textos antics com Un matrimoni desavingut i un gat metzinat. Procés criminal barceloní
del segle XIV (1998) o els «"Greuges de Guitard Isarn, senyor de Caboet" (1080-1095)» (1997) i, conjuntament amb Josep Moran, el
Diccionari etimològic manual (1999) i Primers textos de la llengua catalana (2001), amb Josep Moran i Mar Batlle, Topònims
catalans. Etimologia i pronúncia (2002), i amb Joan Martí i Castell, a més de Moran i Batlle, la Gramàtica històrica de la llengua
catalana (2016); així mateix ha publicat nombrosos treballs sobre gramàtica històrica i onomàstica, i els darrers anys ha estat l’autor
de diverses exposicions sobre els primers textos de la llengua catalana com Els orígens de la llengua catalana. Jo fideles vos seré
(2013-2014) i sobre els Greuges de Guitard Isarn (2014 i 2016-2017). Forma part de la Comissió de Toponímia de Catalunya des del
moment de la seva creació, l’any 2001, i és membre de la junta de la Societat d’Onomàstica. Ha realitzat nombroses conferències i
cursos a diverses universitats.

Xavier Rofes Moliner
Cap de l’Oficina de Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans, que s’ha ocupat de l’elaboració de la Gramàtica normativa de la
llengua catalana. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1994) ha treballat també com al terminòleg del

TERMCAT i com a corrector, i en el terreny de la docència ha col·laborat amb la UOC, i a la Universitat Internacional Menéndez i
Pelayo i la Universitat de Girona. Actualment és també membre de l’equip de redacció de la Gramàtica del Català Antic.

Núria Roma
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va col·laborar en la redacció de la 2a edició del DIEC.
Ha treballat per diverses editorials com a correctora i des del 2003 forma part de la Unitat de Correcció del Servei Editorial de
I’Institut d’Estudis Catalans.

Miriam Salvatierra Mallarach
Llicenciada en Filologia Catalana (Universitat de Barcelona). Actualment és tècnica lingüística del Servei de Llengües Modernes de
la UdG des del gener del 2009, i abans ho havia estat del Servei Lingüístic de la UOC. Ha treballat en projectes d’edició, traducció i
correcció de textos en llengua catalana i castellana; en projectes d’avaluació de la qualitat, i en projectes d’elaboració de criteris
lingüístics i sistematització de tipus documentals.

Sílvia Senz Bueno
Llicenciada en Filologia Hispànica (especialitat: Llengua Espanyola) per la Universitat de Barcelona (1990) i màster en Edició per la
Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera (1992). Des del 1990 ha treballat com a editora, coordinadora de producció,
redactora, lectora, correctora i traductora literària d'obres de gènere divers, en i per a diferents editorials d'Espanya i Bèlgica.

Verónica Solà Sánchez
Llicenciada en Filologia Catalana, tècnica en planificació lingüística i traductora jurada. Ha treballat com a assessora lingüística a la
Diputació de Girona, on actualment és la cap dels Serveis Lingüístics. Imparteix cursos sobre llenguatge administratiu en el marc dels
programes de formació de l'AFEDAP. Ha publicat el Llibre d’estil de la Diputació de Girona (Eumo / Diputació de Girona, 2011).

Rut Vidal Oltra
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Ha treballat a l’IEC, a les Oficines Lexicogràfiques, per a
l’elaboració de la primera edició del DIEC, a l’Oficina de Gramàtica, en la realització d’estudis previs a l’elaboració de la GIEC, i
he col·laborat amb l’Oficina de Consultes, elaborant informes sobre dubtes lingüístics. Té una llarga experiència en la branca
d’assessorament lingüístic i ha fet correccions per a diverses institucions i empreses, com ara la Universitat de Barcelona, la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Castelló, l’IEC, i editorials com ara Grup Promotor i McGraw-Hill, entre
d’altres. Des de 1999 treballa a la UOC, en un inici com a responsable de l’àrea de català del Departament de Llengua
d’Eurecamedia (empresa del Grup UOC que elaborava els materials didàctics). Actualment treballa a l’àrea de Biblioteca de la UOC,
com a directora de projectes, coordinant l’elaboració de materials didàctics i liderant el pla de qualitat lingüística dels materials
didàctics d’aquesta universitat.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Servei de Llengües Modernes

Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits
Inici curs: 19/10/2018
Data darrera sessió presencial: 13/04/2019
Fi curs: 31/08/2019
Data tancament acta avaluació: 31/08/2019

Calendari
Data
19/10/2018
20/10/2018
16/11/2018
17/11/2018
14/12/2018
15/12/2018
18/1/2019
19/1/2019
15/2/2019
16/2/2019
15/3/2019
16/3/2019
12/4/2019
13/4/2019
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Lloc
Biblioteca Barri Vell.
Aula Cartoteca
Biblioteca Barri Vell.
Aula Cartoteca
Biblioteca Barri Vell.
Aula Cartoteca
Biblioteca Barri Vell.
Aula Cartoteca
Biblioteca Barri Vell.
Aula Cartoteca
Biblioteca Barri Vell.
Aula Cartoteca
Biblioteca Barri Vell.
Aula Aurora Bertrana
Biblioteca Barri Vell.
Aula Aurora Bertrana.
Biblioteca Barri Vell.
Aula Aurora Bertrana.
Biblioteca Barri Vell.
Aula Aurora Bertrana.
Biblioteca Barri Vell.
Aula Aurora Bertrana.
Biblioteca Barri Vell.
Aula Aurora Bertrana.
Biblioteca Barri Vell.
Aula Aurora Bertrana.
Biblioteca Barri Vell.
Aula Aurora Bertrana.

Inici matí

Fi matí

10:00

14:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Inici tarda
16:00

Fi tarda
20:00

16:00

20:00

16:00

20:00

16:00

20:00

16:00

20:00

16:00

20:00

16:00

20:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

