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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 - Conèixer els aspectes evolutius i educatius que intervenen en el procés d´aprenentatge de la lectura i 
l´escriptura i interpretar el concepte de "dificultat". 
- Conéixer els trastorns que es poden trobar associats a les dificultats d´aprenentatge de la llengua escrita. 
- Identificar les alteracions de la llengua escrita més comuns i construir criteris pel seu tractament a l´aula. 
- Identificar les dificultats específiques d´aprenentatge de la llengua escrita d´alumnes amb grans dèficits 
(intel.lectuals, sensorials, motòrics) i construir criteris pel seu tractament a l´aula. 
- Analitzar les capacitats i possibilitats dels alumnes per tal de dissenyar adequadament el programa 
d´intervenció en casos concrets. 
- Incorporar les dimensions del triangle Nen-Família-Escola, en interacció constant en tot procés de 
desenvolupament i d´educació, en el tractament de dificultats. 
- Fugir de la "classificació" i l´"etiquetatge" dels alumnes amb dificultats i tendir a la descripció i 
valoració d´aquestes dificultats per tal de donar-hi resposta.       
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1- Aspectes implicats en els processos de Lectura i Escriptura. Factors maduratius i ambientals associats. 
2- Què és dificultat d´aprenentatge i què no ho és: aspectes evolutius i educatius implicats: 
                 . Evolució de l´Escriptura: l´aprenentatge inicial i el desenvolupament posterior. 
                 . Evolució de la Lectura:  .Processos cognitius que intervenen en la lectura. 
                                                          . La lectura inicial. 
                                                          . Diferents models de lectura i perspectiva interactiva. 
                                                          . Mètodes d´ensenyament de la lectura. 
3- Trastorns associats a les dificultats d´aprenentatge de Lectoescriptura. 
4- Principis bàsics de les alteracions de la llengua escrita: 
                 . Disgrafies. 
                 . Disortografies. 
                 . Dislèxies. 
                 . Dificultats d´aprenentatge de la lectura i de la comprensió lectora. 
                 . Dificultats d´aprenentatge de l´escriptura i l´expressió escrita. 
5- Propostes per la intervenció a l´aula ordinària i l´aula d´educació especial: Via Indirecta i Via directa. 
6- Els processos de llegir i escriure en el cas dels grans dèficits (intel-lectuals, sensorials, motòrics) i la 
intervenció per a la millora d´aquests processos a l´aula.          
 
3. Avaluació 
La nota final serà el resultat dels treballs i proves sempre i quan estiguin presentats en els terminis 
establerts i superats amb aprovat. L´assistència, participació i treball a classe seran valorats.  
La ponderació serà: 
- Treballs de classe + participació            15% 
- Síntesi d´un llibre                                   10% 
- Treball de grup sobre un cas                  10% 
- Treball individual sobre un cas              15% 
- Examens (Gener-Juny)                          50% 
 
Per ser avaluat és necessari haver assistit i participat a classe, haver col.laborat en els treballs en grup i 
haver presentat els treballs individuals. 
 
 
   



4. Fonts d'informació bàsica 
L´estudiant tindrà diferents dossiers de lectura obligatòria que inclouran articles i reculls de font 
bibliogràfica per preparar de forma individual com a reforç de les classes magistrals. També s´utilitzaran 
com a suport  per a diferents treballs grupals que posteriorment es valoraran conjuntament amb tots els 
estudiants. També es crearan grups que intercanviaran informació sobre experiències del pràcticum. 
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