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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
1. Comprendre la funció de la llengua en la construcció del coneixement. 
2. Conèixer les teories explicatives d’adquisició i desenvolupament del llenguatge. 
3. Conèixer els fonaments sociològics, psicològics i pedagògics de l’aprenentatge de la llengua oral 
i escrita. 
4. Abordar l’ensenyament de la llengua escrita des d’una perspectiva sociocultural i funcional i 
considerant les seves interrelacions amb la llengua oral. 
5. Conèixer les diverses propostes metodològiques d’ensenyament aprenentatge del llenguatge oral 
i escrit, així com recursos d’actuació a l’aula. 
6. Conèixer i adquirir criteris de valoració de la literatura de tradició oral i d’autor.  
7. Conèixer la literatura infantil i juvenil i adquirir criteris per analitzar-la, valorar-la i aprendre a 
formar lectors. 
8. Adquirir competències en la recerca d’informació a Internet. 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1.L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua escrita 
a. Alfabetització: valor i funcions socials de la llengua escrita a l’actualitat. 
b. El primer aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Els conceptes dels infants sobre la llengua 
escrita. Revisió de les diverses metodologies i perspectives actuals. 
c. Llegir i escriure: activitats cognitives de construcció de significat. 
d. Els models explicatius dels processos de lectura i escriptura i propostes metodològiques que se’n     
desprenen. 
e. Desenvolupament posterior de la competència escrita: la programació de l’ensenyament de la 
lectura i l’escriptura. 
f. La regulació del procés d’aprenentatge. 
 
2.L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua oral 
a. L’aula com a espai comunicatiu: la llengua com a eina que permet comunicar-se i aprendre. 
b. La interacció social i el desenvolupament del llenguatge. 
c. Característiques de la llengua oral i la relació entre l’oral i l’escrit. 
 
3.La literatura infantil i juvenil 
a. Introducció a la literatura infantil i juvenil. 
b. Les diverses manifestacions de la literatura de tradició oral.  
c. Els llibres per a primers autors i per a autors més experimentats.  
d. Coneixement de bibliografia general i específica.      
 
3. Avaluació 
S'avaluarà mitjançant treballs i examen sobre els aspectes teòrics i pràctics del programa. Els criteris que 
es tindran en compte seran:  
Coneixement dels continguts treballats 
Capacitat d'anàlisi de les propostes, materials i situacions educatives. 
Capacitat per integrar la reflexió teòrica en l'elaboració de propostes didàctiques. 
Participació en les activitats de grup. 
 
Al llarg del curs s'aniran concretant els treballs que han de servir per avaluar l'estudiant, que consistiran 
en treballs en petit grup i individuals, presentació d'alguns d'aquests treballs al conjunt de la classe i 
examen d'algun dels blocs del programa.  
   
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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