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Objectius 

• Conèixer els fonaments didàctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua a totes les 
àrees del curriculum. 

• Adquirir recursos metodològics d'actuació a l'aula. 

 

Temari 

1. Bases psicosociopedagògiques per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua. 

1.1. Bases psicopedagògiques 

- L'aprenentatge i l'ensenyament: principis bàsics. 

- L'adquisició del llenguatge: L1 i L2. 

1.2. Bases sociolingüístiques 

- Funcions socials de la llengua i funcions lingüístiques de la societat. 

- Llengües en contacte i escola. 

- El projecte lingüístic de centre i la programació integrada de les llengües. 

2. La llengua oral i escrita a l'escola 

2.1 La comunicació i la interacció a l'aula com a motor del procés d'ensenyament i 
aprenentatge. 

2.2. L'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura a l'escola. El 

desenvolupament de la competència lectora en els estudiants. 

2.3. L'ensenyament i l'aprenentatge de l'escriptura a l'escola. La 

competència en composició escrita. 

2.4. La llengua com a objecte de coneixement: sabers sobre la 

llengua i els seus usos. La reflexió metalingüística. 



3. L’avaluació en l’àrea de llengua

3.1. Concepte d’avaluació com a regulació de l’aprenentatge: l’avaluació formativa.

3.2. Característiques del context escolar per a la pràctica de l’avaluació formativa en l’àrea de 

llengua: situacions d’ensenyament i aprenentatge, paper del mestre, instruments de regulació. 

 

Metodologia 

• Exposició dels continguts del programa per part del professor. 

• Preparació d'una seqüència didàctica per part dels alumnes. 

• Lectures i grups de discussió a classe sobre els temes del programa. 

• Treballs escrits individuals o en grup / Exposicions orals a classe. 

 

Avaluació 

L'avaluació de l'assignatura tindrà en compte els següents aspectes: participació en els treballs 

de classe: discussió, treballs escrits, treballs orals; realització, presentació i comentari crític 

d'una seqüència didàctica; proves escrites. 

Cada punt s'haurà de superar individualment en un 50% per aprovar. 

TOTES LES NOTES QUEDEN SUPEDITADES 

AL NIVELL D'EXPRESSIÓ, 

ORAL I ESCRITA 
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FONS, M. (1999) Llegir i escriure per viure. Alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita a 
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