Curs 2008-09

Codi :21933

Assignatura : Didàctica de la llengua I

Titulació, impartició i nombre de crèdits:
Mestre d'Ed. Infantil: troncal , 2on sem, 1er curs, 4 crèdits (3,5 ECTS))

Departament: Didàctica de la llengua, la literatura i les Ciències Socials
Professors: Maria Rosa Gil
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
1.
Conèixer les principals característiques del desenvolupament del llenguatge dels nens i les nenes
de 0 a 6 anys.
2.
Conèixer els elements que intervenen en la interacció lingüística i comunicativa a l'aula.
3.
Estudiar els diversos tipus d'intervenció que faciliten que l'infant desenvolupi la seva
competència comunicativa.
4.
Conèixer propostes metodològiques diverses per al treball de llengua oral a l'aula.

2. Blocs temàtics i organització dels continguts
0. El llenguatge i les llengües.
1. El desenvolupament de la comunicació i del llenguatge.
1.1. La comunicació preverbal.
1.2. Teories explicatives de l'origen i el desenvolupament del llenguatge
verbal.
1.3. El desenvolupament del llenguatge oral.
1.4. La interacció sociofamiliar i la funció de l'adult.
2. El llenguatge oral a l'escola infantil.
2.1.
La interacció verbal a l'aula: l'organització de l'espai i del temps, les activitats...
2.2 La diversitat lingüística a l’aula
2.3. La interacció verbal a l'aula: la intervenció del mestre.
2.4. Exemples d'organització de les activitats de llengua a l'aula:
Escola Bressol
Parvulari
2.5. La llengua oral al Currículum d'Educació Infantil.
3. Avaluació
Assistència i Guions sobre la bibliografia i les lectures del dossier
20%
Treball en grup i Exposició del treball
30%
Una prova escrita, individual, sobre el contingut del programa, les reflexions fetes en les sessions de
discussió, i tres conferències.
50%
4. Fonts d'informació bàsica
·
Lectura i comentari dels textos d'un dossier de lectura .
·
Reflexió i comentaris sobre cada tema, basats en les explicacions del/ de la professor/a i en les
lectures dels textos.
·
Observació del llenguatge del nen, a l'aula i en família, partint d’enregistraments en vídeo.
·
Tres conferències fetes per mestres dels cicles 0-3 i 3-6.
A més, 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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