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OBJECTIUS 

• Estudi de l'evolució i la construcció infantil d'alguns simbols i signes propis de la nostra cultura, com 
són entesos i com s'elaboren. Aspectes psicològics que es troben implicats en aquesta construcció. 

• Estudi de l'origen i evolució d'alguns sistèmes simbòlics de la nostra cultura. Aspectes psicològics i 
socials implicats. 

• Utilització dels estudis anteriorment esmentats com a instrument d'anàlisi psicològica de les conductes 
de simbolització infantil i aportació d'enfocaments psicopedagògics conseqüents. 

TEMARI 

I. Representació, simbolització, arbitrarietat i convencionalitat en diferents sistemes simbòlics de 
la nostra cultura. 

II. L'origen simbòlic de les primeres paraules i enunciats. El seu procès de convencionalització. 
III. La simbolització d'objectes i accions en el joc infantil. 
IV. La interpretació i comprensió de la imatge gràfica. 
V. L'expressió gràfica figurativa: origen i evolució: 

A. Origen històric i cultural de l'expressió gràfica. 
B. El dibuix infantil: la simbolització de l'espai, dels objectes, les escènes, els estats, les 

seqüències, etc. 
VI. L'expressió escrita: origen i evolució: 

A. Origen històric i cultural de l'escriptura. 
B. Simbols i signes de la cultura urbana. 
C. L'escriptura infantil: del dibuix a la paraula. La frase, el text. 

VII. L'expressió aritmètica: 
A. Les primitives notacions aritmètiques. 
B. Les escritures aritmètiques infantils: les expressions simbòliques i convencionals: la 

numeració, l'adició i la sustracció. 
VIII. Els nens i les màquines. 
IX. El paper de les simbolitzacions en els processos de coneixement. Diferents aportacions 

teòriques. 

PRÀCTIQUES 

A partir de pautes d'observació i d'interpretació aportades per la professora, l'alumnat analitzarà algunes 
de les conductes de simbolització esmentades en el programa amb població infantil de diferents edats. 
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AVALUACIÓ 

• Un exàmen format per preguntes obertes sobre els aspectes teòrics .  
• El treball fet a partir de les pràctiques. 
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