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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
- 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 
 
0. Introducció 
Què ensenyem a la classe de llengua?  
Què ensenyem de llengua a les altres classes?  
Llengües, escriptura i lectura als centres educatius.  
Les llengües a l’escola i de l’escola. 
 
1. Ensenyament i aprenentatge de l’expressió escrita. 
1.1. Els valors socials i culturals de l’escriptura. 
1.2. Els processos de composició escrita. 
1.3. Els coneixements discursius i textuals. 
1.4. L’escriptura en contextos multilingües i multiculturals. 
1.5. Presentació i anàlisi de propostes per a l’escola. 
 
2. Ensenyament i aprenentatge de la lectura. 
2.1. Models explicatius dels processos de lectura. 
2.2. La formació de lectors: un repte social. 
2.3. La biblioteca o la mediateca escolar. T 
2.4. La literatura infantil i juvenil a l’escola 
2.5. La classificació i la selecció de llibres 
2.6. Presentació i anàlisi de propostes per a l’escola 
 
3. L’ensenyament i aprenentatge d’altres sabers relatius a les llengües 
3.1. Ensenyament del treball i la reflexió metalingüístics 
3.2. La diversitat lingüística a l’escola 
3.3. L’acollida lingüística dels infants nouvinguts      
 
3. Avaluació 
Per aprovar l’assignatura caldrà: 
• Superar un examen dels tres blocs temàtics (30%). 
• Realitzar un treball pràctic oral i escrit sobre textos de literatura infantil (20%) 
• Participar en els debats/ fòrums 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%) 
   
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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