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1.INTRODUCCIÓN
El objetivo de la programación aquí planteada es conseguir el conocimiento oral y escrito de la lengua
catalana hasta un dominio correspondiente al nivel B1.
El punto de partida y marco teórico de referencia se basa en las consideraciones establecidas por el Consejo para
la Cooperación Cultural del Consejo de Europa sobre el aprendizaje de lenguas modernas y tiene en cuenta las aportaciones
de los diferentes organismos públicos encargados de la normalización de la lengua en todo el ámbito geográfico de ésta
(Institut Ramon Llull y Acadèmia Valenciana de la Llengua). Los cursos de catalán ofrecidos por el CUID de la UNED se
ajustan, en conjunto, a lo establecido por la DGPL de la Generalitat de Catalunya de acuerdo con el Marc europeu comú de
referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.
Se sigue la metodología a distancia, que es la propia de la UNED. Nuestra metodología defiende el papel del
alumno adulto como sujeto activo del aprendizaje. La enseñanza de la lengua se fundamenta en el enfoque comunicativo y
en un aprendizaje que facilite la adquisición de conocimientos y de habilidades de uso de la lengua en todas las situaciones y
que a la vez potencie la autonomía del alumno y el autoaprendizaje.
Con el dominio del nivell mitjà B1, el alumno puede comprender las ideas principales de textos claros que traten
sobre temas que le sean más o menos conocidos (relacionados con el trabajo, el estudio, el ocio, etc.). Sabe desenvolverse
en un amplio abanico de situaciones comunicativas y es capaz de generar textos sencillos y bien cohesionados sobre temas
que le sean cercanos, así como expresar deseos, describir sucesos, etc.
Conviene que el estudiante haga todo lo posible por leer y estudiar directamente en catalán-valenciano -lo que
podría ser considerado como la versión a distancia de la inmersión lingüística-. Este esfuerzo implica tanto utilizar a menudo
al diccionario como avanzar conjuntamente en adquisición escrita y oral.
Si la dosificación es una clave para el éxito del aprendizaje, en este caso lo es también el seguimiento de las
audiciones del curso y, además, el interés por buscar ocasiones de práctica o de escuchar parlamentos solventes
(conferenciantes, vídeos culturales, etc.), acercarse al mundo cultural de expresión catalana en sus distintas facetas y, sobre
todo, la decisión de lanzarse a hablar. No hay ni que decir que en esta dinámica cualquier ayuda es buena: desde oír
programas de radio y televisión en lengua catalana, como lecturas, espectáculos, películas u obras de teatro, canciones, etc.

2.OBJETIVOS
El objetivo de este curso es conseguir que el alumno gane autonomía en su capacidad expresiva ante las situaciones más
diversas y que se sienta ya capaz de participar con fluidez, precisión y corrección en procesos de comunicación, sin verse
limitado a turnos breves –a veces mínimos- de intervención.
Si asumimos que el alumno ya posee un conjunto limitado de estructuras que ha aprendido a utilizar para poderse comunicar
en situaciones concretas, se impone que el siguiente paso –el propio de este nivel- sea potenciar la capacidad creativa del
alumno en el proceso de comunicación tanto en la parte oral como, de manera más limitada, en la escrita. El alumno de
este nivel tendrá que hacer frente a situaciones comunicativas algo más complejas i, además, conseguir un dominio mínimo
de la lengua escrita.

3.CONTENIDOS

La organización del programa que os presentamos se estructura a partir de 5 actividades comunicativas globales
perteneciente a un ámbito temático. Hemos tomado este método como orientación conjuntamente con las directivas propias
de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Los objetivos aquí planteados se pueden
conseguir también a través de diversos manuales y métodos.
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4.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:
Catalán:
ANGUERA, X.; ROIG, M.; TOMÀS, N.; VERDUGO, M. Nou nivell elemental 1. Curs de llengua catalana. Formació de
persones adultes. [Llibre i CD]. Barcelona: Castellnou, 2010.
—. Nou nivell elemental 2. Curs de llengua catalana. Formació de persones adultes. [Llibre i CD]. Barcelona:
Castellnou, 2010.
—. Nou nivell elemental 3. Curs de llengua catalana. Formació de persones adultes. [Llibre i CD]. Barcelona:
Castellnou, 2010.
ó
ROIG, N.; PADRÓS, M.; CAMPS, M. [Llibre i CD]. Passos 2. Nivell elemental . Barcelona: Octaedro, 2007.
—. Passos. Elemental 1. Quadern d’exercicis. Barcelona: Octaedro, 2007.

—. Passos. Elemental 2. Quadern d’exercicis. Barcelona: Octaedro, 2007.
—. Passos. Elemental 3. Quadern d’exercicis. Barcelona: Octaedro, 2007.

Valenciano:
—. Va de bo! Nivell elemental de valencià. Alzira: Edicions Bromera, 2009

Como alternativa virtual, es muy recomendable la matriculación en el curso “Parla.cat”, un espacio virtual de aprendizaje,
ofrecido por el Institut Ramon Llull, que pone al alcance de todos materiales didácticos para aprender la lengua catalana. Los
cursos de parla.cat que deberían seguirse para lograr los objetivos del nivel A2 son los tres del nivel Elemental (Elemental 1,
Elemental 2 y Elemental 3). Para poder cursarlos es necesario, tras haberse matriculado en el CUID, inscribirse en estos
cursos, bajo la modalidad libre y gratuita en [http://www.parla.cat/]. El profesorado del CUID resolverá las dudas de sus
alumnos y corregirá las tareas no autoevaluables que se propongan en este curso virtual desde el espacio virtual de la
UNED.

5.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
ALEGRE, M. [et al.]. Gramaticard. Totes les regles de la gramàtica catalana. Barcelona: Castellnou,1995. (El
Minimanual; 15)

BADIA, R. M. Ortocard. Regles d’ortografia catalana. Barcelona: Castellnou, 1995. (El Minimanual; 1).

Verbicard. Tots els verbs catalans conjugats. Barcelona: Castellnou, 1995. (El Minimanual; 2)

XURIGUERA, J. B. Els verbs catalans conjugats. 35a ed. Barcelona: Claret, 1998. (Pompeu Fabra; 6)

Son útiles también todos los materiales aptos para la preparación de exámenes oficiales de catalán-valenciano
previstos por las diferentes administraciones de los territorios donde se habla esta lengua.

6.METODOLOGÍA
En esta modalidad semipresencial, el alumno contará con clases presenciales en los centros asociados con un
mínimo de alumnos matriculados. Así mismo, pueden acceder al Campus Virtual abierto a todos los alumnos de catalán del
CUID.

7.EVALUACIÓN

Existe un examen final de curso y otro, extraordinario, en septiembre. Cada examen consta de una parte escrita y
otra oral. La parte escrita incluye ejercicios tanto para evaluar la comprensión lectora como la expresión escrita,
además de los aspectos gramaticales pertinentes.
En las preguntas de elección múltiple y de verdadero/falso se podrán penalizar los errores (más información en el
curso virtual y en el enunciado del examen).
Para garantizar la calidad en los procesos de evaluación, los exámenes orales del CUID deben ser grabados; la
UNED se compromete a no difundir esas grabaciones ni darles uso alguno diferente a la evaluación del rendimiento
del estudiante. La matrícula en este curso conlleva la aceptación de esta condición.

8.TUTORIZACIÓN
Todos los alumnos contarán con la ayuda de la coordinadora de catalán, Marta Martí Mateu, a través del correo
electrónico mmati@madrid.uned.es
En los centros asociados con un número suficiente de alumnos matriculados, éstos podrán asistir a clases
presenciales en las que dispondrán de tutor.

