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Departament: Didàctica de la Llemngua, la Literatura i les Ciències Socials 
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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
Domini de la llengua per educar els nois i les noies 
 
(a) Dominar suficientment la llengua catalana i castellana (parlar, escoltar, llegir, escriure i interaccionar) 
i tenir una competència plurilingüe i pluricultural que, a més, li permeti utilitzar els mitjans de 
comunicació i les tècnologies de la informació i la comunicació de manera que sigui eficient en 
l’ensenyament de la llengua en les situacions multilingües i multiculturals pròpies de la nostra societat.  
 
Fonamentacions teòriques de referència 
(b) 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). 
(c) Comprendre la realitat sociocultural i funcional de la llengua escrita i les seves interrelacions amb la 
llengua oral amb o sense utilització dels mitjans de comunicació i les TICs. 
(d) Conèixer les bases de la literatura infantil i aprendre a formar lectors, conscients i crítics. 
(e) 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). 
 
Anàlisi dels fets educatius relacionats amb l’ensenyament de la llengua 
(f) Comprèn la realitat lingüística (i sociolingüística) en què és immers l’alumnat: una societat 
multiilingüe i multicultural, com a punt de partida per a l’ensenyament de la llengua.per fer la seva 
intervenció educativa eficaç i, alhora, respectuosa amb les persones a les quals es dirigeix. 
 
Coneixements per a l’acció educativa 
(g) Analitza adequadament la realitat lingüística (i sociolingüística) en què és immers l’alumnat: una 
societat multiilingüe i multicultural, com a punt de partida per a l’ensenyament de la llengua. 
(h) Conèixer les fonts d’informació dels materials per a l’ensenyament de la llengua: dissenys curriculars, 
seqüenciacions, materials d’aula, centres de recursos, etc.  
 
Pas del disseny a l’acció educativa 
(i) Aprendre a dissenyar i aplicar seqüències d’ensenyament de la llengua i/o la literatura de manera 
adequada a la situació d’aprenentatge triada amb l’elaboració de l’avaluació adequada a la situació 
educativa. 
 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 
1. El primer aprenentatge de la llengua escrita 
1.1. El món de la llengua escrita i la història de l’escriptura 
1.2  L’escriptura i els nens i nenes que aprenen la llengua escrita. 
1.3  Els mètodes d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i el paper de la llengua oral 
1.4. Aprendre a llegir i escriure per aprendre coses. 
 
2. La Literatura infantil i juvenil i la promoció de la lectura. 
2.1  De la biblioteca de la classe a la biblioteca popular: la promoció de la lectura 
2.2  La història de la literatura infantil i juvenil a Catalunya i l’actualitat: els gèneres de la LIJ 
2.3  Mirar i veure els llibres d’imatges 



2.4. El plaer de llegir: de l’aula a la lectura adulta. 
 
3. L’ensenyament de la lectura 
3.1  El procés de lectura i la construcció dels coneixements 
3.2  El paper de la metacognició i les estratègies en el desenvolupament del procés lector 
3.3  El paper de les interaccions en la construcció del procés lector i les activitats per aprendre a 
llegir. 
3.4  La lectura i els mitjans de comunicació i la tecnologia de la informació i de la comunicació. 
3.5  L’avaluació de la lectura i el control de l’aprenentatge. 
 
4. Adquisició i aprenentatge de les habilitats lingüístiques: propostes plurilingüístiques i multiculturals 
4.1   Teories psicolingüístiques i sociolingüístiques per a l’ensenyament de la llengua: llengua i 
pensament en una societat multilingüe i multicultural. 
4.2. Llengua i pensament en una societat multilingüe i multicultural. 
4.3 La competència plurilingüe i pluricultural i l’aprenentatge de la llengua (les llengües) 
4.4 L’aprenentatge crític de la llengua i les actituds i representacions mentals de les llengües i les 
cultures. 
4.5. L’éveil aux langues i l’aprenentatge de la llengua: materials per aprendre a través de les llengües 
 
5. L’ensenyament de la composició escrita i la seva incidència a les diverses àrees curriculars. 
5.1  Aprendre a escriure textos diversos en les diferents àrees curriculars 
5.2 El procés escriptor i la construcció de coneixements. 
5.3 Els tipus de textos i l’explicació de la realitat. 
5.4 Els projectes i l’escriptura: aprendre globalment 
5.5  L’avaluació de l’escriptura i el procés de control de l’aprenentatge 
 
6. Programació i avaluació de la llengua i la literatura. 
6.1  Els marc comú èuropeu de referència per a les llengües: un document per programar i avaluar. 
6.2 El portfoli de les llengües i l’avaluació formativa.. 
6.3 Els projectes i les tasques un camí cap a l’aprenentatge global de la llengua. 
 
 
3. Avaluació 
Per a l'avaluació es tindrà en compte la feina feta per l'estudiant al llarg de tota l'assignatura, tant 
individual com de grup, a l'aula com fora de l'aula. L'avauació serà, per tant, continuada, i es basarà en un 
repertori ample de fonts.. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants trobaran 
materials ( fitxes de lectura, guions de treball, fitxes d'observació i avaluació,...) que els ajudaran a 
confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals. 
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