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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
• Adquirir consciència del valor de la literatura en la formació dels infants. 
• Conèixer l’organització dels dissenys curriculars de literatura per a l’ensenyament primari.  
• Conèixer les línies de progrés de la competència literària que poden ser objecte d’aprenentatge 
escolar. 
• Conèixer la producció literària adreçada als infants en la nostra societat. 
• Articular els objectius escolars relacionats amb la competència literària en línies d’actuació. 
• Adquirir criteris de valoració i selecció de textos literaris per a infants. 
• Conèixer, i saber utilitzar, les fonts bibliogràfiques del llibre infantil i familiaritzar-se amb la 
producció actual i amb els reculls folklòrics. 
• Aprendre a preparar activitats escolars que familiaritzin amb la literatura i propiciïn aquest tipus 
de lectura. 
• Planificar activitats escolars que ajudin a la interpretació dels textos literaris.     . 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
Bloc A. La competència literària 
1. Línies de progrés en l’adquisició de la competència literària 
 
Bloc B. La literatura infantil 
2. La literatura infantil i juvenil actual 
3. Criteris de valoració i selecció de les obres de literatura infantil i juvenil 
4. Fonts i recursos per conèixer la producció actual de literatura infantil i juvenil 
 
Bloc C. La programació escolar de l’educació literària.  
5. La planificació escolar de la lectura literària 
6. Activitats d’animació a la lectura 
7. Recursos per a la interpretació 
8. Connexions entre lectura i escriptura      
 
3. Avaluació 
Assistència i participació en els treballs de classe 
Lectura d’un número determinat d’obres de literatura infantil i juvenil 
Presentació d’obres de literatura infantil i juvenil 
Fitxes de lectura d’obres de literatura infantil i juvenil 
Entrevista o examen sobre les lectures 
Elaboració d’un treball de programació de la lectura literària a primària 
Presentació del treball de programació 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
El dossier de l’assignatura amb els articles de lectura obligatòria 
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