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Objectius 

• Tractar la llengua escrita en les seves característiques socioculturals i funcionals i en 
les seves interrelacions amb la llengua oral.  

• Conèixer les bases psicològiques i lingüístiques dels processos de lectura i esciptura.  
• Conèixer les diverses propostes metodològiques d'ensenyament del llenguatge escrit.  
• Conèixer la literatura infantil i juvenil i adquirir criteris per analitzar-la, valorar-la i 

aprendre a formar lectors.  
• Adquirir recursos metodològics d'actuació a l'aula.  

 

Temari 

1. Ensenyament i aprenentatge de l'expressió escrita. 

1.1. Els coneixements discursius i textuals. 

1.2. Models explicatius dels processos d'escriptura. 

1.3. Propostes metodològiques. 

2. La lectura. 

2.1. Models explicatius dels processos de lectura. 

2.2 Propostes metodològiques. 

2.3. La formació de lectors. 

2.4. El llibre i llenguatges que hi concorren. 

2.5. La biblioteca i/o la mediateca escolar: funcions, organització i utilització. 

3. La literatura infantil i juvenil. 

3.1. Història de la literatura infantil i juvenil fins als nostres dies. 

3.2. Criteris de selecció i classificació. 

3.3. Elements metodològics relacionats. 

 

Metodologia 

• Exposicions a l'aula i comentaris sobre les lectures fetes a partir d'un guió. 



• Observació i anàlisi de propostes, materials i situacions educatives concretes. 
• Elaboració de propostes per experimentar a l'escola. 

S'alternarà el treball individual i el treball en grup en funció del tipus de programa i dels 
objectius que es vulguin aconseguir. 

 

Avaluació 

• S'avaluaran, per mitjà de treballs i exàmens, els aspectes teòrics i pràctics del 
programa. 

• Els criteris que es valoraran són: 
• Coneixement dels continguts treballats. 
• Capacitat d'anàlisi de les propostes, materials i situacions educatives. 
• Capacitat per integrar la reflexió teòrica en l'elaboració de propostes pràctiques per a 

l'escola. 
• El domini oral i escrit de les llengües catalana i castellana és una condició necessària 

per aprovar aquesta assignatura 
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