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Descripció 

L’assignatura se centra en els següents àmbits: 

a) El desenvolupament de la comunicació i del llenguatge dels infants de 0-6 anys. 
Aquest àmbit explica la capacitat dels infants per desenvolupar el llenguatge i les 
diferents formes de comunicació que es posen en joc abans que el llenguatge pugui ser 
utilitzat de forma eficaç per als intercanvis comunicatius. Es fa un plantejament que 
posa èmfasi en les predisposicions innates de l’ésser humà i en els factors socials. 
S’entén el llenguatge en la seva funció comunicativa, però també com un instrument, 
potent, de desenvolupament del pensament. 

b) Els factors socials com a marc del desenvolupament del llenguatge. En aquest àmbit 
es fa referència a la importància de la interacció verbal, tant a la família com a l’escola. 
S’analitzen models d’intervenció lingüística a l’escola. 

c) El tercer àmbit se centra en l’escola, tant per al cicle 0-3 com per al 3-6. S’analitzen 
diversos tipus de situacions escolars, pel que fa a les activitatscom a les intervencions de 
la mestra. Les seves estratègies per ajudar a desenvolupar el llenguatge o a millorar la 
competència comunicativa.  

Continguts

Bloc 1. El desenvolupament de la comunicació 

o La comunicació preverbal. 
o Teories explicatives de l’origen i el desenvolupament del llenguatge 

verbal. 
o El desenvolupament del llenguatge oral. 
o La interacció social i la funció de l’adult. 

Bloc 2. El llenguatge oral a l’escola infantil. 

2.1. La llengua familiar del nen. 

2.2. La interacció verbal a l’aula: usos discursius. Funció del mestre. 

2.3. La interacció verbal a l’aula: l’organització de l’espai i del temps. Les relacions en 
el grup. 

2.4. La interacció verbal a l’aula: les activitats. 



2.5. Exemples d’organització de les activitats de llengua a l’aula: 

Escola Bressol 

Parvulari 

2.6. La llengua oral al Currículum d’Educació Infantil 

valuació  

Continguts per blocs temàtics Activitats d’avaluació Ponderació respecte 
el valor final % 

El desenvolupament del 
llenguatge 

Treball en grup 

Exposició oral 

Participació i intervencions a 
classe 

50% 

La llengua oral a l’escola infantil 

Participació i intervencions a 
classe 

Exàmen 

50% 

  

 


