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Prerequisits

Per assolir els objectius de l'assignatura caldrà un bon domini oral i escrit de les llengües catalana i castellana
(nivell C2). També es requerirà un domini instrumental bàsic de la llengua anglesa o de la llengua francesa
(nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència).

Objectius

Aquesta assignatura aporta coneixements bàsics necessaris per a tots els futurs mestres de primària. En
concret dóna eines per a la fonamentació i actuació en l'ensenyament de la llengua escrita a totes les matèries
dels cicles mitjà i superior, en l'ensenyament de la reflexió sobre els continguts lingüístics amb els nens i
nenes, i en les formes d'organitzar les propostes de treball lingüístic a l'aula.

Els objectius formatius de l'assignatura, que està previst que s'assoleixin a través d'un procés d'interacció
entre alumnes i professors, són:

- Aprendre a dissenyar i gestionar entorns, activitats i materials per a l'aula que fomentin l'aprenentatge de la
llengua escrita i dels continguts de reflexió sobre la llengua fonamentalment als cicles mitjà i superior de
primària.

- Conèixer els fonaments teòrics de la didàctica de la llengua i de les ciències afins, que permeten explicar els
fenòmens que tenen lloc a l'aula i fer propostes d'innovació per millorar l'aprenentatge en aquests àmbits.

- Desenvolupar una actitud reflexiva i indagatòria que permeti detectar punts forts i punts febles en les
propostes d'ensenyament i que permeti integrar el treball dels diferents continguts en unitats amb sentit per als
infants.
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Competències

Adquirir formació literària i conèixer la literatura infantil.
Conèixer el procés d'aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament.
Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les
competències corresponents en els estudiants.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les
llengues pròpies com en una tercera llengua.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar
en els contextos educatius i formatius.
Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en les llengües oficials de la Comunitat Autònoma
corresponent.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Adonar-se de l'especificitat del treball d'aprenentatge de la llengua i la literatura a través de les TIC i
conèixer-ne totes les seves possibilitats.
Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera
presencial com telecol·laborant de diferents formes.
Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
Conèixer els models que expliquen el procés lector i escriptor i compartir les visions actuals sobre la
naturalesa del llenguatge escrit.
Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta de la llengua.
Conèixer i valorar el programari educatiu i espais web adients per a l'ensenyament i l'aprenentatge de
llengües dels diferents nivells educatius.
Demostrar un coneixement acadèmic de les diverses llengües usades.
Demostrar un coneixement de l'ús i registre acadèmic de les dues llengües oficials.
Descobrir les dimensions socials i cognitives del llenguatge escrit, conèixer les diferents dinàmiques de
l'oralitat per dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió i expressar-se adequadament oralment i
per escrit.
Prendre consciència de les funcions formatives de la literatura i conèixer la producció de literatura
infantil.
Prendre consciència de les possibilitats de construir coneixement en situacions de col·laboració i ser
capaç de gestionar-les.
Saber expressar oralment i per escrit idees i coneixements amb suficient fonament teòric i argumental.
Saber posar en relació els models didàctics d'ensenyament de la lectura, l'escriptura i la literatura amb
les diferents maneres de treballar-les a les aules.
Saber utilizar la literatura amb relació als plans lectors de centre, la formació d'usuaris de la biblioteca
escolar i la creació d'hàbits de lectura.
Ser capaç d'analitzar i elaborar propostes de treball a l'aula tenint en compte els marcs teòrics
pertinents i els objectius del currículum prescriptiu.
Ser capaç d'expressar les nocions i continguts apresos en relació amb la pròpia experiència viscuda i
relacionant les diferents fonts.
Tenir coneixement dels plantejaments didàctics que promouen un treball integrat dels diferents
continguts lingüístics i literaris que tenen en compte la perspectiva de l'alumnat.
Valorar la correcció, adequació i acceptabilitat en produccions orals i escrites.

Continguts

Organització dels ensenyaments lingüístics a l'aula

- Àmbits i entorns per aprendre llengua en el context escolar. Organització d'espais d'aprenentatge a la classe
de llengua.
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- La integració dels diferents continguts del currículum lingüístic en propostes amb sentit per als alumnes: el
treball per projectes i les seqüències didàctiques. Fonamentació i variabilitat.

L'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació de la llengua escrita als cicles mitjà i superior de l'EP

- Els processos de lectura i escriptura. Models i consideracions per a l'ensenyament.

- La llengua escrita des d'una perspectiva sociocultural: els gèneres escolars i els gèneres socials.

- L'ús de la llengua escrita com a activitat humana. Teoria de l'activitat i aprenentatge escolar de les llengües.

- Integració de les habilitats lingüístiques en el domini de la competència escrita.

- L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes: lectura i escriptura.

Els coneixements sobre la llengua: el seu rol en la formació lingüística

- L'ensenyament i l'aprenentatge de l'ortografia

- L'activitat metalingüística com a mecanisme necessari per aprendre els usos formals de les llengües.

- L'ensenyament de la gramàtica: processos reflexius dels alumnes i continguts de referència.

Ensenyament i aprenentatge i avaluació de la llengua oral

- La interacció oral a l'aula com a factor de desenvolupament i aprenentatge.

- Enfocaments didàctics per al desenvolupament de les competències de recepció, producció i interacció orals
en les llengües del currículum.

- L'ensenyament i aprenentatge de la llengua oral als cicles mitjà i superior.

- Criteris i tasques d'avaluació de la llengua oral a l'aula: comprensió, producció i interacció.

Metodologia

La metodologia docent de l'assignatura afavoreix la participació activa de l'alumnat en el seu aprenentatge i la
creació d'espais de treball cooperatiu. Així mateix parteix del supòsit que el coneixement es construeix en un
procés de contrast entre la recepció i comprensió de les informacions expertes i la manipulació i posada en
relació dels nous sabers amb l'experiència i l'anàlisi de la realitat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sessions de gran grup: Exposicions del professorat sobre continguts, lectures i
tasques; retroalimentació de l'aprenentatge; presentació oral de treballs; treball de
petit grup assistit.

13 0,52 4, 10, 11

Sessions de seminari: treball de petit grup assistit, posades en comú, regulació de
l'aprenentatge.

25 1 4, 10, 11

Tipus: Supervisades
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Treball en petit grup fora de classe i tutories de seguiment del treball 20 0,8 4, 10, 11

Tipus: Autònomes

Lectures, consultes i elaboració individual dels continguts. 63,5 2,54 4, 10, 11

Avaluació

Durant les sessions de treball en petit grup i de seminari l'alumnat elaborarà alguns documents per establir
mecanismes de regulació del procés d'aprenentatge. Així mateix, el professorat arbitrarà mecanismes per fer
el seguiment d'aquest procés. Pel que fa a l'acreditació final de l'assignatura, es duran a terme les activitats
d'avaluació que figuren al quadre.

El domini fluid i correcte, oral i escrit, de la llengua catalana i castellana és indispensable per aprovar
l'assignatura (equivalent al nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència).

L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim del 80% de les classes. Encara que
s'hagin presentat els treballs corresponents, en cas d'una assistència per sota dels mínims fixats s'obtindrà la
qualificació de no presentat.

Cal realitzar i superar (amb la qualificació mínima de 5 sobre 10) cada una de les tres activitats d'avaluació per
separat per poder aprovar globalment l'assignatura. Els exàmens tenen opció de ser recuperats però el treball
no es pot recuperar.

D'acord a la normativa UAB, el plagi o còpia del treball es penalitzarà amb un 0, sense possibilitat de
recuperar-lo. Si es tracta d'un treball de grup tots els membres del grup tindran un 0. Si durant la realització
d'una activitat avaluativa individual a classe, el professor constata que un alumne està intentant copiar o se li
descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà amb un 0 aquesta
activitat, sense opció de recuperació.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

L'assoliment del Nivell 2 de Llengua catalana per a Mestres d'EducacióInfantil i Primària és un
requisit imprescindible per poder aprovar l'assignatura.

Per mostrar que es disposa d'aquest nivell, l'estudiant ha de superar la prova de Nivell 2 que es
realitza al final del semestre per als estudiants matriculats a l'assignatura (o bé haver-la
superada en una de les convocatòries que es fan durant el mes de juny).

Els estudiants que disposin del Certificat de Nivell C2 de Llengua Catalana que atorga la
Direcció general de Política Lingüística o el Servei de Llengües de la UAB estaran exempts de
realitzar la prova, ja que el nivell quedarà acreditat amb la presentació d'aquest certificat.

En cas que l'estudiant no hagi assolit el Nivell 2 de Llengua Catalana per a Mestres d'Educació
Infantil i Primària, la nota que constarà a l'acta de qualificació serà un 3.

Si l'estudiant aprova la resta de l'assignatura i té pendent aquest Nivell 2, el curs següent haurà
de demostrar que l'ha assolit; pel que fa al conjunt de l'assignatura seguirà l'avaluació de síntesi 

.que li indiqui el professor o professora

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge
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1. Treball escrit, seguiment durant l'elaboració del treball, qualitat
del contingut i de la redacció i tasques demanades a classe. Data
lliurament grups 21,31,41 i 71: Fins al 8 de gener de 2021

40% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 12,
13, 14, 18

2. Examen parcial individual escrit. Grups 41 i 71: 28 d'octubre de
2020. Grups 21 i 31: 30 d'octubre de 2020. Recuperació 12 de
gener de 2021.

30% 0,75 0,03 4, 9, 12, 15,
16, 17, 18

3. Examen parcial individual escrit. Grups 41 i 71: 16 de desembre
de 2020. Grups 21 i 31: 11 de desembre de 2020. Recuperació
examen: 12 de gener de 2021.

30% 0,75 0,03 4, 15, 16, 17

Examen N2 divendres 18 de desembre de 9 a 11 pels grups 21 i
31, i de 16 a 18 pels grups 41,71.

és requisit
indisipensable

0 0 7, 8, 12
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