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Didàctica de la Llengua i la Literatura 

 

Objectius 

• Conèixer els fonaments sociològics, psicològics i pedagògics de l'aprenentatge de la 
llengua. 

• Abordar la llengua escrita en les seves característiques socioculturals i funcionals. 
• Conèixer les bases psicològiques i lingüístiques dels processos de lectura i escriptura. 
• Conèixer les diverses propostes metodològiques d'ensenyament aprenentatge de la 

llengua, així com recursos d'actuació a l'aula. 
• Conèixer i adquirir criteris de valoració de la literatura infantil i juvenil de tradició oral i 

d’autor. 

 

Temari 

1. L'ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita  

1. Els models explicatius dels processos de lectura i escriptura i propostes 
metodològiques que se'n desprenen. 

2. El primer aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Els conceptes dels infants sobre la 
llengua escrita. Revisió de les diverses metodologies i perspectives actuals. 

3. Desenvolupament posterior de la competència escrita: la programació de 
l'ensenyament de la lectura i l'escriptura en els cicles mitjà i superior. Relació amb les 
altres matèries del currículum. 

4. La regulació del procés d'aprenentatge. 

2. La literatura infantil i juvenil  

1. Les diverses manifestacions de la literatura de tradició oral: rondalles, endevinalles, 
jocs lingüístics, cantarelles, etc. 

 

Metodologia 

• Exposicions a l’aula. 
• Comentaris i debats sobre les lectures. 
• Elaboració de treballs i propostes per experimentar a l’escola. 

 

Avaluació 

S'avaluarà per mitjà de treballs i exàmens sobre els aspectes teòrics i pràctics del programa. 
Els criteris, tant en la part teòrica com pràctica, que es valoraran són: 



• Coneixement dels continguts treballats. 
• Capacitat d'anàlisi de les propostes, materials i situacions educatives.  
• Capacitat per integrar la reflexió teòrica en l'elaboració de propostes didàctiques per a 

l'escola. 
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