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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
� Revisar críticament la noció de llengua per tal de reflexionar sobre els objectius de l’educació 
lingüística 
� Conèixer les nocions de varietats lingüístiques (socials i funcionals) per tal de relacionar-les amb el 
concepte de varietat estàndard, norma lingüística i escriptura 
� Tenir nocions dels processos relatius a l’adquisició de l’escriptura alfabètica, així com de les propostes 
constructivistes i socio-funcionals d’ensenyament de l’escrit 
� Conèixer les propostes d’esenyament-aprenentatge de la llengua a través de tasques comunicatives 
integrades, així com les propostes translingüístiques i de reflexió metacomunicativa 
� Reflexionar sobre el rol docent i el rol de la interacció verbal en la construcció del saber lingüístic i 
saber escrit de l’alumnat adult 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Llengua, dialectes i altres varietats lingüístiques.  
a. Variació geogràfica, social i funcional de les llengües.  
b. Varietat estàndard, norma lingüística i escriptura. 
2. Els objectius de l’educació lingüística: de l’adquisició de la norma lingüística  a l’ampliació del 
repertori lingüístic i el desenvolupament de competències comunicatives. 
a. Funcions socials de la norma lingüística i de la varietat estàndard. Desigualtat lingüística i diferència 
social. 
b. La noció de repertori lingüístic i comunicatiu. 
c. Competència comunicativa: aspectes lingüístics, discursius, sociolingüístics i estratègics.  
3. L’adquisició de l’escriptura alfabètica. 
a. Què és escriure? Funcions socials i personals de l’escriptura.  
b. L’adquisició de l’escrit: processos socials i cognitius  
4. Desenvolupament de competències orals i escrites, i propostes didàctiques: 
a. De la teoria a la pràctica lingüística: la programació. 
b. Els objectius i l’avaluació  
c. Els continguts: seqüencialització, propostes d’activitats i materials 
d. El rol de qui ensenya 
5. Algunes propostes integrades d’educació lingüística 
a. L’ensenyament-aprenentatge de la llegua i l’escriptura a través de tasques comunicatives transversals  
b. Les propostes translingüístiques i de reflexió metacomunicativa en el marc del multilingüisme. 
  
 
3. Avaluació 
L'avaluació del curs s'obtindrà a partir de les avaluacions parcials següents: 
� Les notes parcials de les exposicions fetes a classe per part dels alumnes sobre les lectures 
recomanades.  
� El treball d’elaboració i d’anàlisi crítica d’una intervenció didàctica en l’àrea de llengua. 
� Un examen final sobre els aspectes principals que s'han exposat durant el curs.  
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
(Es treballa  a partir de dossiers de lectures (les que tenen un asterisc) i a través de la plataforma virtua per 
proporcionar guions i orientacions per preparar les lectures.l 
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