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Literatura Infantil 

 

Objectius 

• Saber emmarcar la utilització de la literatura infantil en el context de l'educació literària 
a l'escola.  

• Conèixer els models de narració literària adreçats als infants en la nostra societat.  
• Conèixer els models poètics a l'abast dels infants, especialment a través de la literatura 

de tradició oral.  
• Adquirir citeris de valoració i selecció de textos literaris per a infants.  
• Conèixer i saber utilitzar les fonts bibliogràfiques del llibre infantil i familiaritzar-se amb 

la producció actual i amb els reculls folklòrics.  
• Aprendre a preparar activitats escolars que familiaritzin amb la literatura i propicïin 

aquest tipus de lectura.  
• Conèixer les principals convencions sobre la organització i utilització de la biblioteca 

escolar.  

 

Temari 

1. Objectius de l'educació literària a l'escola. 

2. La literatura de les primeres edats. 

2.1. Els models narratius. 

2.1.1. La literatura de tradició oral: el conte popular. 

Com explicar contes. 

2.1.2. La literatura infantil actual. 

Evolució històrica. 



Transmissió de nous valors socials. 

Introducció de noves tendències culturals i literàries. 

Desenvolupament dels models narratius en els llibres per a les primeres edats. 

2.1.3. La ficció audiovisual. 

2.2. Els models poètics. 

2.3. Les característiques de la il.lustració i dels aspectes materials del llibre. 

2.4. Tipus de llibres. 

3. La literatura infantil a l'escola. 

3.1. Criteris de valoració i selecció d'obres. 

3.2. La biblioteca escolar. 

3.3. Planificació d'activitats de familiaritzaci'o i lectura literària. 

 

Metodologia 

• L'adquisició d'aquests continguts es farà a partir de:  
• Les explicacions i observacions de materials fetes a classe i en les visites 

programades.  
• La lectura d'uns llibres teòrics, d'un dossier d'articles i d'una selecció de llibres de 

literatura infantil i juvenil.  
• Treballs pràctics que es realitzaran en grup o individualment.  

 



Avaluació 

L'avaluació es farà a partir dels treballs individuals i de grup, dels exercicis i exposicions fets a 
classe i d'una prova individual sobre el programa. 
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