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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 
1.1. Potenciar en els alumnes una comprensió de les capacitats lingüístiques i de les capacitats 
d’escriptura i de lectura com a instruments fonamentals per als aprenentatges escolars. 
 
1.2. Oferir un marc teòric des del qual es puguin identificar i explicar les dificultats d’aprenentatge 
del llenguatge oral i escrit. 
 
1.3. Oferir orientacions psicopedagògiques per a la prevenció de les dificultats  del llenguatge. 
 
1.4. Aportar informació respecte les possibilitats d’avaluació i intervenció en les dificultats  del 
llenguatge oral i escrit. 
 
1.5. Donar a conèixer experiències psicopedagògiques en l’àmbit de l’aprenentatge de llengües en 
situacions educatives. . 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 
2.1. Factors socials en l’aprenentatge de la llengua 
 
2.1.1. Factors socioculturals i context escolar  
2.1.2 Diversitat lingüística i immigració 
2.1.3. Família i pràctiques comunitàries 
2.1.4. Estratègies d’intervenció lingüística amb alumnat nouvingut 
 
 
2.2. Adquisició del llenguatge. 
 
2.2.1. El llenguatge i els seus components. 
2.2.2. L’adquisició del llenguatge oral. 
2.2.3. El bilingüisme i les seves característiques. 
2.2.4. L’educació en segones llengües. 
 
 
 
 
2.3. Aprenentatge de la llengua escrita. Dificultats  i trastorns 
 
2.3.1. Habilitats i estratègies implicades en el processament de la llengua escrita 
2.3.2. Les vies d’accés: fonològica i lèxica. Teories explicatives de les dificultats per usar-les 
2.3.3. Definicions i classificacions dels tipus de dislèxia. Disgrafia i disortografia 
2.3.4. Criteris d’avaluació i intervenció 
 
 
2.4. Comprensió i producció de textos. Detecció de dificultats i orientacions psicopedagògiques 
 
2.4.1. Habilitats i estratègies implicades en la composició de textos 
2.4.2. La comprensió i producció de textos. Ajudes que faciliten el procés de composició i revisió 



2.4.3. Estudis sobre la narració. Aportacions sobre propostes de detecció de dificultats i d’intervenció  
      
 
3. Avaluació 
Tindrà un caràcter continuat i es fonamentarà en els següents criteris: 
 
Participació i implicació activa dels alumnes tant en les sessions teòriques com en les pràctiques 
Realització i presentació d’un treball teòric-pràctic elaborat en grup al llarg del curs. Els criteris de 
realització i avaluació d’aquest treball seran detallats a l’inici de l’assignatura. 
 
El bloc temàtic II, referent a “Adquisició del llenguatge”, serà avaluat amb una prova escrita sobre els 
principals tòpics del programa. 
 
El plantejament de l’avaluació requereix l’assistència regular i haver participat en les sessions de treball 
cooperatiu, així com l’assistència de tots els membres del grup a totes les tutories previstes per a la 
realització del treball monogràfic. 
 
En el cas de no superar alguns d’aquests criteris, els professors, si ho creuen convenient, podran optar per 
proposar una prova escrita. 
 
La nota final serà el resultat de la mitjana ponderada dels diferents treballs i/o proves. 
      
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'estudiant tindrà dossiers de lectures obligatòries.  
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