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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
� Conèixer les bases psicopedagògiques i l'organització dels dissenys curriculars de llengua i literatura 
per a l'ensenyament primari.  
� Seqüenciar i programar un bloc o seqüència d'ensenyament de la llengua i la literatura a partir de les 
bases curriculars: seleccionar els objectius, continguts i materials.  
� Avaluar els resultats del seguiment de la seqüència.  
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 � Les fonts del currículum i altres criteris que cal tenir presents a l'hora de trobar els blocs de contingut 
de l'àrea de llengua.  
� Les intencions educatives, objectius de l'ensenyament i el procés de concreció fins a l'articulació 
d'unitats de programació. Estructuració i organització de les seqüències d'aprenentatge de l'àrea de 
llengua: factors que cal tenir presents. Elaboració de materials.  
� Modalitats i tipus d'avaluació: instruments per al disseny d'activitats d'avaluació. Relació entre els 
objectius i l'avaluació. Consideracions de la diversitat.  
 
 
3. Avaluació 
S'avaluaran, per mitjà d'exàmens i treballs, els aspectes teòrics i pràctics del programa. Es tindran en 
compte els següents criteris. 
� Coneixement dels fonaments teòrics de referència treballats.  
� Capacitat d'observació i anàlisi de les propostes, materials i situacions educatives .  
� Capacitat per integrar la reflexió teòrica en l'elaboració de propostes didàctiques per a l'escola.  
El domini oral i escrit de les llengües catalana i castellana és una condició necessària per aprovar aquesta 
assignatura 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Es porporcionaran dossiers amb les lectures obligatòries i instruments de treball com guions, orientacions, 
etc. per tal de realitzar els diferents treballs, tant individuals com en grup.. 
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