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COMPETÈNCIES

(3) Conèixer i dominar tècniques d’expressió oral i escrita
(4) Conèixer la tradició oral i el folkore
(6) Conèixer els diferents registres i usos de la llengua
(9) Reconèixer i valorar l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal

OBJECTIUS

(3, 6, 9) Utilitza adequadament les diferents formes i usos d’expressió oral i escrita
(4) Adquirir coneixements sobre la tradició oral i el folklore



CONTINGUTS

Unitat 1.-Fonaments de formació literària
1.1 -La tradició oral i el folklore
1.2 -El conte

Unitat 2.-Formes i usos de l’expressió oral i escrita 
2.1 -Usos i registres de la llengua
2.2  -Classificació dels registres
2.3  -Propietats textuals: La coherència i la cohesió

Unitat  3 .-Habilitats per a l’adquisició del llenguatge verbal i no verbal
3.1 – Fonemes, sons i grafies.
3.2 -  Morfosintaxi

METODOLOGIA

Activitats presencials (40%):
- Classe magistral (10%)
- Tutories (10%)
- Pràctiques a l’aula (20%)

Activitats no presencials (60%):
- Assistència a conferències (10%)
- Estudi (individual 35% i grupal 15%)

AVALUACIÓ

Prova oral: 25%
Prova escrita: 30%
Pràctiques: 15%
Portafoli: 30%
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

1/2/3 P
Presentació  de 
l’assignatura  i 
exposició  dels 
continguts

Adquirir  els 
principis  bàsics 
d’analisi literaria

Presentar els continguts i 
els recursos

G. Lluch

Analisis de las narrativas 
infantiles y juveniles

4 P Exposició de contin-
guts

Conèixer formes 
d’expressió oral 

Presentar la proposta  de la 
Sara C. Briant

I Carmen Bravo Villasante

i

Lectura i prova escrita

Com explicar contes

   Pues  si señor

  

5/6/7 P Exposició de pràcti-
ques

Coneixer la tradi-
ció oral i el folklo-
re

Presentar una guia per pri-
meres lecturs.

Tipologies de text

Elaboració i Presentació 
d’una bibliografía per a 
la biblioteca  de l’ aula 
d’infantil

8/9/10 P Exposició i pràctiques Fomentar la lectu-
ra de contes

Presentar la Biografia d’An-
dersen i fer una proposta de 

lectura

 Lectura 

Andersen, 

11 P Exposició i pràctiques Adquirir coneixe-
ment de l’obra

Guiar la realització d’una 
pràctica. Comparació de di-
ferents versions de contes 

populars

Lectura d’ una selecció 
de contes del Perrault 

12/13/14 P Exposició i practiques Coneixer l’obra. 
Fer comentaris, 
interpretacions, 
proyectar hipóte-
sis. Crítica 

Interrelacionar i aplicar co-
neixements

Lectura d’una selecció 
de contes dels Germans 
Grimm



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

15 P Exposició Prova escrita sobre l’o-
bra  Andersen, Perrault i 

els Germans Grimm

16 P/NP Exposició oral Tutoritzar la pràctica Explicar un conte a la 
classe i a la biblioteca

17 P Exposició i practiques  Presentar l’aportació de G.-
Montes

Prova escrita 

La frontera indomita

G.Montes

18/19/20 P Practiques Mostrar  diferents 
paratextos que 
poden ajudar al 
lector a introduir-
se en la lectura 

Tutoritzar la pràctica

Dibuixe’m un conte

Surlalunefairytale

Ricochet

CCLIJ

Presentar un blog

21 PGG Presentació del pro-
grama

Exposició :

Fonemas,sons i gra-
fies

Explicació d’a-
questa part de la 
matèria

Conèixer els con-
ceptes de fone-
ma,so i grafia 

Explicar els continguts

Avaluar l’atenció i participa-
ció dels alumnes

Assistir a classe

Atendre les explicacions

Prendre apunts

preguntar dubtes

22 PGG Vocalisme I:àton i Conèixer les vo- Exposició del tema Assistir a classe



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

tònic cals àtonea i tòni-
ques

Aclarir dubtes Atendre les explicacions

Prendre apunts

preguntar dubtes

23 PGG Vocalisme II:sons 
aproximants

Conèixer les se-
mivocals,semi-
consonants icon-
sonants

Explicar els continguts  i 
aclarar dubtes

Assistir a classe

Atendre les explicacions

Preguntar dubtes

24 PGG Contacte de vocals : 
Elisió,diftong sintàctic 

i hiat

Conèixer els 
fenòmens fonè-
tics producte del 
contacte de vo-
cals

Exposició dels continguts

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Atendre explicacions

Prendre apunts

Preguntar dubtes

25 PGM Pràctica de transcrip-
ció fonètica de les vo-

cals.

Saber transcriure 
els sons vocàlics

Guiar la pràctica de trans-
cripció

Aclarir duotes

Avaluar la pràctica

Assistir a classe

Fer els exercicis

Preguntar dubtes

26 PGG Ortografia de les vo-
cals:Dieresi, apòstrof, 

guionet,etc.

Conèixer l´orto-
grafia de les vo-
cals

Explicar i recordar contin-
guts

Aclarir dubtes

Asistir a classe

Prendre apunts

Preguntar dubtes

        27 PGM Pràctica oral i escrita 
de les vocals

Reconèixer els 
sons vocàlics i 
escriure´ls cor-
rectament

Guiar la pràctica oral i escri-
ta

Assistir a classe

Fer els exercicis escrits



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Aclarir dubtes

Avaluar els exercicis

Fer els exercicis orals

Preguntar dubtes

28 PGG Consonantisme I:

Sons oclusius

Conèixer els sons 
oclusius

Explicar els continguts

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Atendre explicacions

Prendre apunts

Preguntar dubtes

29 PGG Consonantisme II:

Sons fricatius i sons 
africats

Conèixe els sons 
fricatius i els 
africats

Explicar els continguts

Aclarir dubtes

Atendre les explicacions

Preguntar dubtes

Assistir a classe

30 PGM Pràctica de transcrip-
ció

Saber transcriure 
fonèticament els 
sons explicats

Guiar la pràctica oral i escri-
ta

Avaluar els exercicis

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Atendre explicacions

Preguntar duotes

Fer els exercicis

31 PGG Consonantisme III:els 
sons ròtics I els later-

als

Conèixer els sons 
ròtics i els later-
als

Explicar els continguts

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Atendre explicacions

Prendre apunts

Preguntar dubtes

32 PGG Consonantisme IV:els 
sons nasals

Fenòmens fonètics

Conèixer els sons 
nasals i els fenò-
mens fonètics 
produïts per con-

Aclarir dubtes

Explicar els continguts Atendre explicacions



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

tacte Assistir a classe

33 PGM Transcripció de textos Saber transcriure 
correctament

Guiar el procés d´aprenen-
tatge

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Realitzar les tasques pre-
parades

Preguntar dubtes

34 PGG Ortografia de les con-
sonants oclusives

Conèixer les 
normes ortogrà-
fiques

Explicar continguts

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Atendre explicacions

Prendre apunts

Preguntar dubtes

35 PGG Ortografia de les con-
sonants fricatives i 

africades

Conèixer les 
normes ortogrà-
fiques

Explicar els continguts

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Preguntar dubtes

36 PGM Pràctiques d´ortogra-
fia

Aplicar correc-
tament les 
normes ortogrà-
fiques

Guiar el procés d´aprenen-
tatge

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Fer els exercicis

Preguntar dubtes

37 PGG Ortografia dels sons 
ròtics,laterals i nasals

Conèixer les nor-
mes ortogràfi-
ques

Explicar o recordar contin-
guts

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Atendre explicacions

Prendre apunts

Preguntar dubtes

38 PGM Pràctica d´ortografia 
de les consonants

Aplicar correc-
tament les 
normes d´ortogra-
fia

Guiar la pràctica oral I escri-
ta

Aclarir dubtes

Fer els exercicis orals

Fer els exercicis escrits



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Avaluar els exercicis Preguntar dubtes

Assistir a classe

39 PGG Prova ortogràfica i 
transcripció fonètica

Avaluar els conei-
xements d´aques-
ta part de la matè-
ria

Planificar i avaluar la prova Assistir a classe

Realitzar la prova

40 PGG Llengua I dialecte

Varietats geogrà-
fiques

Saber distingir 
aquests con-
ceptes

Explicar els continguts

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Atendre explicacions

Prendre apunts

Preguntar dubtes

41 PGG Característiques dife-
renciades dels dialec-

tos catalans

Conèixer les ca-
racterístiques 
dels dialectos ca-
talans

Explicar els continguts

Avaluar l´atenció i participa-
ció dels alumnes

Assistir a classe

Prendre apunts

Preguntar dubtes

42 PGM Pràctica amb textos 
dialectals

Saber distingir 
els diversos dia-
lectes

Guiar el procés d’aprenen-
tatge 

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Realitzar les tasques pre-
parades

Preguntar dubtes

43 PGG Registres o varietats 
funcionals:

Històriques o genera-
cionals

Conèixer els dife-
rents registres o 
varietatsl 

Explicar els continguts

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Atendre explicacions

Prendre apunts

Preguntar dubtes

44 PGM Pràctica amb textos li-
teraris

Saber distingir 
les diferents èpo-

Guiar el procés d’aprenen-
tatge 

Assistir a classe



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

ques Aclarir dubtes Fer els exercicis

Preguntar dubtes

45 PGG Varietats socials i fun-
cionals o registres

Conèixer les dife-
rents varietats o 
registres

Explicar continguts

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Atendre explicacions

Prendre apunts

Preguntar dubtes

47 PGM Pràctica i anàlisi de 
mostres literàries

Saber diferenciar 
les varietats o re-
gistres

Guiar el procés d’aprenen-
tatge 

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Realitzar els exercicis

Preguntar dubtes

48 PGG Comprensió i adapta-
ció de textos dialec-

tals a la varietat estàn-
dard

Saber distingir 
els diferents dia-
lectes i l´estàn-
dard

Presentar diferents textos 
orals i escrits

Avaluar la tasca dels alum-
nes

Assistir a classe

 Atendre les explicacions

Treballar els textos i 
adaptar-los a l´estàndard

49 PGG Classificació dels re-
gistres:

Vulgar(els argots)

Col.loquial o familiar

Culte

Conèixer els di-
versos registres i 
saber diferenciar-
los

Exposar els continguts i 
aclarir els dubtes

Assistir a classe

Atendre explicacions

Prendre apunts

Preguntar dubtes

50 PGG Estàndard oral I escrit

Periodístic,tècnic,etc

Conèixer la im-
portancia de l
´estàndard

Conèixer altres 
registres més es-
pecialitzats

Exposar els continguts i 
aclarir els dubtes

Assistir a classe

Atendre explicacions

Prendre apunts



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Preguntar dubtes

51 PGM Pràctica i anàlisi de 
les característiques 
de cada registre i 

adaptació a l´estàn-
dard a partir  de tex-

tos

Saber adaptar els 
diversos registres 
a l´estàndard

Guiar la pràctica

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Realitzar els exercicis

52 PGG Prova escrita Avaluar els co-
neixements d
´aquesta part de 
la matèria

Planificar i avaluar la prova Assistir a classe

Realitzar la prova

53 PGG Propietats textuals

Diferències entre el 
codi oral i el codi es-

crit

Conèixer les di-
ferències entre el 
codi oral i el codi 
escrit

Explicar els continguts

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Realitzar els exercicis

Preguntar dubtes

54 PGG Planificació del text

A)Varietats i registres

B)Gèneres i tipus de 
text

Conèixer els gè-
neres i diversos 
tipus de text

Exposar els continguts

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Atendre explicacions

Prendre apunts

Preguntar dubtes

55/56 PGM Pràctiques amb textos

Saber diferenciar 
els tipus de text

Guiar lapràctica

Avaluar la pràctica

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Atendre explicacions

Prendre apunts

Preguntar dubtes

57/58/59 PGG Planificació del text I

Generació,selecció i 
ordenació d´idees

Conèixer els pas-
sos per a l´elabo-
ració d´un text

Explicar els continguts

Aclarir dubtes

Assistir a classe

Fer els exercicis



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Elaboració del text:es-
tructura i cohesió

Preguntar dubtes

60 PGG Planificació del text II

Puntuació i entonació

Correcció gramatical i 
presentació

Conèixer les nor-
mes de puntua-
ció,correcció i 
presentació

Explicar continguts

Aclarir dubtes-

Assistir a classe 

Atendre les explicacions

Prendre apunts

Preguntar dubtes


