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Titulació de Mestre d’Educació Primària 
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Professors: Virginia Unamuno i Xavier Fontich 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
  Aquesta assignatura forma part d’un bloc de tres assignatures dedicades a l’ensenyament i l’aprenentatge 
de les llengües a l’escola, que cursen tots els estudiants de la carrera. Aquesta és la segona i , en 
continuïtat amb la de primer curs, es centra d’una manera especial l’atenció als cicles mitjà i superior de 
l’escola primària i al treball de la llengua escrita, tant a la composició escrita com a la lectura i a la 
literatura infantil. També inclou un apartat al voltant d’altres problemàtiques relatives a l’ensenyament de 
llengües a l’escola, com és el de la diversitat i l’acollida lingüístiques. 
 
El plantejament de l’assignatura és donar instruments i promoure activitats que permetin que els futurs 
mestres, juntament amb elements treballats en d’altres matèries de la carrera, puguin anar construint una 
base fonamentada per intervenir reflexivament a l’aula, tenint en compte la seva complexitat inherent.       
 
Competències que l’assignatura vol contribuir a desenvolupar: 
- Comunicació oral i escrita en les dues llengües del país. 
- Anàlisi i síntesi crítica. 
- Relació teoria i pràctica 
- Interpretació de la realitat educativa des de la perspectiva de la complexitat. 
- Ús de la creativitat i la imaginació. 
 
Objectius: 
Conèixer les bases psicològiques i lingüístiques de l’aprenentatge de la 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. 
- Disposar de criteris de valoració de la producció literària per a infants actual.    
 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 1. Ensenyament i aprenentatge de l’expressió escrita. 
 Els coneixements discursius i textuals. 
 Els valors socials i culturals de l’escriptura. 
 Els processos de composició escripta. 
 L’escriptura en contextos multilingües i multiculturals. 
 Presentació i anàlisi de propostes per a l’escola. 
 
2. Ensenyament i aprenentatge de la lectura. 
 Models explicatius dels processos de lectura. 
 La formació de lectors: un repte social. 
 La biblioteca o la mediateca escolar. T 
 La literatura infantil i juvenil a l’escola 
 La classificació i la selecció de llibres 
 Presentació i anàlisi de propostes per a l’escola 
 
3. L’ensenyament i aprenentatge d’altres sabers relatius a les llengües 
 Ensenyament del treball i la reflexió metalingüístics 
 La diversitat lingüística a l’escola 
 L’acollida lingüística dels infants nouvinguts 



  
 
3. Avaluació 
Per aprovar l’assignatura caldrà: 
• Superar un examen dels tres blocs temàtics (50%). 
• Participar en els debats sobre les lectures obligatòries del curs  ( 10%) 
• Realitzar en parelles un dossier amb els resums de les lectures obligatòries (30%) 
• Participar en classe i en l’espai virtual a través de la realització d’exercicis i contribució als 
fòrums (10%) 
Per poder aprovar l’assignatura caldrà mostrar un domini correcte del català i del castellà orals i escrits. 
 
 
Ensenyament i aprenentatge presencial: 37 
- Explicacions del professor/a. 
- Treball dels alumnes a classe i posades en comú. 
- Presentació dels treballs a la resta de companys/es. 
- Realització d’exàmens.  
Ensenyament i aprenentatge dirigit (en grup): 15 
- Treball de grup seguint les pautes del professor/a. 
- Tutories amb el professor/a.  
Ensenyament i aprenentatge autònom (individual): 35,5 
- Feina individual de  cada estudiant per preparar les trobades del petit grup. 
- Lectura de la bibliografia obligatòria per estudiar els temes del programa. 
- Lectura de la bibliografia complementària, seguiment de l’actualitat, etc. 
- Consultes individuals al professor/a.  
TOTAL: 87,5 
 
L’assistència al 80% de les classes i la integració en un grup de treball són imprescindibles per poder 
seguir l’assignatura. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L’assignatura utilitza el Campus Virtual de la UAB per proporcionar materials i per divulgar les 
bibliografies temàtiques i les webgrafies més idònies per a l’estudi de cada tema. També hi ha un dossier 
de lectures obligatòries al Servei de Fotocòpies de la Facultat.  
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