
 
Curs 2008-09    Codi :21928     Assignatura : Literatura infantil  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre d'Ed. Infantil: troncal , 2on sem, 2on curs, 4 crèdits (3,5 ECTS) 
                                                                                                                                      
 
 
Departament: Didàctica de la llengua, de la literatura i de les CCSS  
Professors: Mireia Manresa, Neus Real, Teresa Colomer 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
1. Saber emmarcar la utilització de la literatura infantil en el context de l'educació literària a l'escola 
2. Conèixer els models de narració literària adreçats als infants en la nostra societat  
3. Conèixer els models poètics a l'abast dels infants, especialment a través de la literatura de tradició oral.  
4. Adquirir criteris de valoració i selecció de textos literaris per a infants 
5. Conèixer, i saber utilitzar, les fonts bibliogràfiques del llibre infantil i familiaritzar-se amb la producció 
actual i amb els reculls folklòrics. 
6. Aprendre a preparar activitats escolars que familiaritzin amb la literatura i propicïin aquest tipus de 
lectura   
    
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Les funcions de la literatura infantil:  
L’entrada a l’imaginari cultural, l’aprenentatge literari, la socialitazació educativa. 
2. L’evolució de literatura infantil  
2.1. Llibres infantils i context sociocultural  
2.2. Llibres infantils i tendències artístiques 
2.3 Llibres infantils i tradició literària 
3. Tipus de llibres per a infants  
3.1. La literatura de tradició oral: poesia i rondalles 
3.2. Els llibres per als més petits 
3.3. Els llibres per a primers lectors 
4. La literatura infantil a l'escola. 
4.1.  Criteris de valoració i selecció de les obres 
4.2.  La biblioteca escolar.  
4.3. La planificació d'activitats de familiarització i lectura literària.    
 
3. Avaluació 
L'avaluació es farà a partir de treballs individuals i en grup, de la participació en el treball a l’aula, d'un 
control sobre una sèrie de llibres infantils i lectures bibliogràfiques i, eventualment, d’un examen escrit al 
final del curs sobre els continguts del programa 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'estudiant disposarà d'un dossier de curs, amb el programa, bibliografia, etc.; lectures bibliogràfiques 
obligatòries fotocopiades i  materials per ser utilitzats a les classes  
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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