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Objectius 

1. Conèixer les bases teòriques (epistemològiques, sociològiques i didàctiques) que 

fonamenten l’ensenyament i aprenentatge de la llengua en situacions d’aprenentatge formal i 

no formal (amb una forta focalització cap a les teories explicatives d’adquisició i 

desenvolupament del llenguatge, verbal i no verbal). 

2. Comprendre la realitat lingüística en què és immers l’alumnat, una societat plurilingüe i 

multicultural, com a punt de partida per a l’ensenyament de la llengua. 

3. Comprendre la realitat sociocultural i funcional de la llengua escrita i les seves 

interrelacions amb la llengua oral. 

4. Conèixer i aplicar a la pròpia pràctica comunicativa les teories i els recursos que 

desenvolupen la llengua com a constructora i organitzadora del coneixement, per poder 

ensenyar llengua als altres (tot professor és professor de llengua). 

5. Conèixer les bases metodològiques de l'ensenyament de la llengua, amb especial atenció 

als contextos globals d’aprenentatge i les situacions d’interacció que es produeixen a les aules. 

6. Aprendre a dissenyar i aplicar, si és possible, seqüències d’ensenyament de la llengua 
i/o la literatura de manera adequada a la situació d’aprenentatge triada: selecció d’objectius i 

continguts, seqüenciació, avaluació, selecció d’activitats i recursos 

Conèixer les fonts d’informació dels materials per a l’ensenyament de la llengua: dissenys 

curriculars, seqüenciacions, materials d’aula, centres de recursos, etc. Conèixer les bases 

psicològiques i lingüístiques dels processos de lectura i escriptura. 

7. Conèixer les bases de la literatura infantil i aprendre a formar lectors, conscients i crítics. 

 

Temari 

Bloc 1 LLEGIR (1r quadrimestre) 

1. L’ensenyament de la lectura; 



2. La Literatura infantil i juvenil i la promoció de la lectura. 

3. Adquisició i aprenentatge de les habilitats lingüístiques: propostes plurilingüís-tiques i 
multiculturals. 

4. Els mitjans de comunicació i l’ensenyament de la llengua 

Bloc 2 ESCRIURE (2n quadrimestre) 

1. El primer aprenentatge de la llengua escrita 

2. L’ensenyament de la composició escrita i la seva incidència a les diverses àrees curriculars. 

3. Bases curriculars de l’ensenyament (formal i no formal) de la llengua. 

4. L’avaluació de la llengua i la literatura. 

 

Metodologia 

Les propostes metodològiques volen fomentar d’una banda els intercanvis que faciliten la 

formació per al treball en equip, i per una altra la necessària autonomia que farà possible la 

formació continuada. 

Es desitja que l’alumnat se senti implicat en el propi procés de formació i per tant, es proposa 

que la intervenció de l’alumnat sigui activa i eficaç quant a les decisions de les activitats 

d’aprenentatge i d’avaluació. 

L’assignatura presencial es completarà amb la creació d’una assignatura virtual que possibiliti 

la intervenció de l’alumnat en el desenvolupament de les diferents activitats. 

Les activitats que es proposen cerquen que l’alumnat participi en les tasques individuals i les 

cooperatives com a facilitadores de la construcció dels coneixements teòrics i pràctics que són 

necessaris per esdevenir un professional competent. L’elaboració dels treballs en grup és una 

de les propostes 

L’obertura de l’aula a altres contextos d’aprenentatge de la UAB (com les aules d’informàtica, la 

biblioteca d’Humanitats o l’ADRE) o externs (xerrades o visites a centres) és una de les 

necessitats que es mirarà de resoldre des del començament del curs. 

 

Avaluació 

Cada un dels temes o blocs de treball del curs tindrà una avaluació concreta que es decidirà 

amb l’alumnat i que serà feta pública en les notícies de l’assignatura. 
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