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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
llengua escrita en situació escolar. 
- Aprofundir en el paper de la llengua oral en el procés d’aprenentatge de l’escrit. 
- Conèixer  i tenir elements per analitzar, justificar i valorar propostes didàctiques per a l’aula així com 
per a elaborar-les i adequar-les a les diverses realitats. 
- Conèixer la producció literària per a infants actual i disposar de criteris de valoració. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
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. El paper de l’activitat metalingüística en l’aprenentatge de l’escriptura. 
1.4. Parlar per aprendre a escriure. 
1.5. Presentació i anàlisi de propostes per a l’escola. 
 
2. Ensenyament i aporenentatge de la lectura. 
2.1. Models explicatius dels processos de lectura. 
2.2. La formació de lectors: un repte social. 
2.3. La biblioteca o la mediateca escolar: funcions, organització i utilització. 
2.4. Presentació i anàlisi de propostes per a l’escola. 
 
3. La literatura infantil i juvenil. 
3.1. La història de la literatura infantil i juvenil fins als nostres dies. 
3.2. Criteris de classificació i selecció de llibres. 
3.3. Presentació i anàlisi de propostes per a l’escola. 
  
 
3. Avaluació 
Per aprovar l’assignatura caldrà mostrar a través d’un examen la superació dels tres blocs temàtics, que 
comptarà un 70%. 
També es farà una presentació oral de les lectures encomanades a cada grup, amb un 10%. 
La realització de diversos exercicis a classe i la participació representarà el 20% restant. 
Per poder aprovar l’assignatura caldrà mostrar un domini correcte del català i del castellà orals i escrits. 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'estudiant tindrà uns dossiers de lectures obligatòries que haurà de treballar. 
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants 
trobaran materials ( fitxes de lectura, guions de treball, fitxes d'observació i avaluació,...) que els ajudaran 
a confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals. 
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