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COMPETÈNCIES

• Conèixer i dominar tècniques d’expressió oral i escrita
• Conèixer els diferents registres i usos de la llengua 
• Reconèixer i valorar l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal
• Conèixer la tradició oral i el folklore

OBJECTIUS

• Utilitzar adequadament les diferents formes i usos d’expressió oral i escrita 
• Adquirir coneixements sobre la tradició oral i el folklore

CONTINGUTS

UNITAT 1: Llengua catalana 

1.1Llengua oral
1.1.1Habilitats per a l’adquisició del llenguatge verbal i no verbal
1.1.2 La correcció lingüística
1.1.3 La lectura de textos literaris en veu alta



1.2 Aspectes de normativa catalana
1.2.1  Fonemes, sons i grafies
1.2.2  Morfosintaxi

1.3 Aspectes d’estilística
1.3.1 Usos i registres de la llengua
1.3.2 Propietats textuals

UNITAT 2: Fonaments de formació literària
2.1 La tradició oral i el folklore
2.2 El conte

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

Per a cadascuna de les unitats es duran a terme diferents proves de tipus escrit i oral  
especificades en el cronograma. 

Les unitats 1 i 2 tindran un percentatge diferent en l’avaluació final, i aquest percentatge 
serà proporcional a la seva presència en la matèria:

Avaluació de la unitat 1: 80% de la nota final
Avaluació de la unitat 2: 20% de la nota final

La nota final de la matèria vindrà donada pel càlcul de les notes parcials, amb el seu 
corresponent  percentatge.  La  nota  de  tall  per  superar  l’avaluació  final  és  5.  En  cas 
d’obtenir una nota inferior i haver superat alguna de les proves parcials, es guardaran les 
notes  parcials  superades per  al  curs  vinent,  de manera que només calgui  repetir  les 
proves no superades.

Aquesta matèria no té recuperació.

UNITAT 1 TASCA VALOR 

ABSOLUT
AA1 Prova oral 1.6
AA2 Pràctica  d’expressió  escrita 

grupal

1,5



AA3 2 Proves teoricopràctiques 2
AA4 Correcció d’un text 2’9
UNITAT 2
AA1 Confecció d’un bloc literari 0,5
AA2 Anàlisi  didàctica  d’una  obra 

literària

1,5

Si es cometen més de 8 faltes en una prova escrita individual, aquesta prova es conside-

rarà suspesa.

Si es cometen més de 5 faltes en una prova escrita individual o grupal tipus treball, aques-

ta prova es considerarà suspesa.

En totes les evidències d’avaluació recollides es descomptaran punts de la qualificació fi -

nal per faltes comeses, a raó de -0,1 punts per falta.
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CRONOGRAMA

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

1 PGG Presentació del pro-
grama.

Llengua oral: la co-
rrecció lingüística.

Conèixer els de-
talls de la progra-
mació i avaluació 
de la matèria.

Conèixer les pau-
tes per a una ex-
posició correcta.

Presentar la matèria.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge .

Aclarir dubtes.

Recollida d’informació.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Correcció d’un text

2 PGM Pràctica d’expressió 
oral.

Adquirir estratè-
gies per parlar en 
públic.

Guiar l’activitat. Exposició oral d’una no-
tícia apareguda a la 
premsa.

Correcció d’un text.

3 PGG Fonemes, sons i gra-
fies

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

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Correcció d’un text.

4 PGM Pràctica de lectura en 
veu alta.

Adquirir estratè-
gies per a la lec-
tura en veu alta.

Guiar l’activitat. Lectura en veu alta d’un 
conte infantil.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

5 PGG Vocalisme I: àton i 
tònic.

Vocalisme II:sons 
aproximants.

Conèixer les vo-
cals àtones i tòni-
ques.

Conèixer les 
semivocals, se-
miconsonants i 
consonants.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

6 PGM Pràctiques de fonètica 
i ortografia.

Saber transcriure Planificar, desenvolupar i Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 

Pràctica de lectura en 



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

correctament.

Aplicar correcta-
ment les normes 
ortogràfiques.

avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

veu alta.

Correcció d’un text.

7 PGG Contacte de vocals : 
Elisió, diftong sintàc-

tic i hiat

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

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

8 PGM Pràctiques de fonètica 
i ortografia.

Saber transcriure 
correctament.

Aplicar correcta-
ment les normes 
ortogràfiques.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

9 PGG Ortografia de les vo-
cals:Dièresi, apòstrof i 
guionet.

Conèixer l´orto-
grafia de les vo-
cals.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

10 PGM Pràctiques de fonètica 
i ortografia.

Saber transcriure 
correctament.

Aplicar correcta-
ment les normes 
ortogràfiques.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

11 PGG Consonantisme I: 
sons oclusius.

Conèixer els 
sons oclusius.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 

Pràctica de lectura en 
veu alta.



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

Ortografia de les con-
sonants oclusives.

Conèixer les 
normes ortogrà-
fiques.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Correcció d’un text.

12 PGM Pràctiques de fonètica 
i ortografia.

Saber transcriure 
correctament.

Aplicar correcta-
ment les normes 
ortogràfiques.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

.

13 PGG Consonantisme II: 
Sons fricatius i sons 

africats.

Ortografia de les con-
sonants fricatives i 

africades.

Conèixer els 
sons fricatius i 
els sons africats.

Conèixer les 
normes ortogrà-
fiques.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

14 PGM Pràctiques de fonètica 
i ortografia.

Saber transcriure 
correctament.

Aplicar correcta-
ment les normes 
ortogràfiques.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

15 PGG Consonantisme III:els 
sons ròtics i els later-

als.

Ortografia dels sons 
ròtics i laterals

Conèixer els 
sons ròtics i els 
laterals.

Conèixer les 
normes ortogrà-
fiques.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

16 PGM Pràctiques de fonètica 
i ortografia.

Saber transcriure 
correctament.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Pràctica de lectura en 
veu alta.



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

Aplicar correcta-
ment les normes 
ortogràfiques.

tatge. 

Aclarir dubtes.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Correcció d’un text.

17 PGG Consonantisme IV: els 
sons nasals

Ortografia dels sons 
nasals.

Conèixer els 
sons nasals.

Conèixer les 
normes ortogrà-
fiques.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

            18 PGM Prova teoricopràctica 
de fonètica i ortogra-

fia.

Saber transcriure 
correctament.

Saber utilitzar 
correctament les 
normes ortogrà-
fiques

Planificar i avaluar la prova Realitzar la prova

Activitat individual obli-
gatòria.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

10%

19 PGG Perífrasis verbals: 
obligació i probabili-
tat.

Saber utilitzar co-
rrectament les 
perífrasis ver-
bals.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

20 PGM Les interferències lin-
güístiques.

Reconèixer els 
barbarismes.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

21 PGG Ús de cap / cap a,

Ús de fins/ fins a 

 Ús com/ com a.

Saber utilitzar 
correctament 
cap, cap a, fins, 
fins a , com i com 
a.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.



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

Aclarir dubtes. parades per la professo-
ra.

22 PGM Pràctica d’expressió 
escrita (1a sessió).

Saber redactar 
un conte.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

23 PGG Canvi i caiguda de 
preposicions.

Saber utilitzar co-
rrectament les 
preposicions a, 
amb, en i de.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.Realitzar les 
tasques preparades per 
la professora. 

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

           24 PGM Pràctica d’expressió 
escrita (2a sessió).

Saber redactar 
un conte.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

           25 PGG Ús de per i per a. Saber utilitzar co-
rrectament per i 
per a.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

           26 PGM Pràctica d’expressió 
escrita (3a sessió).

Saber redactar 
un conte.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.



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

tatge. 

Aclarir dubtes.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

           27 PGG Els pronoms relatius i 
els pronoms interro-

gatius.

Saber utilitzar co-
rrectament els 
pronoms relatius 
i interrogatius.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

           28 PGM Pràctica d’expressió 
escrita (4a sessió).

Saber redactar 
un conte.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

15%

29 PGG Les conjuncions i les 
locucions conjunti-

ves.

Saber utilitzar co-
rrectament les 
conjuncions.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

30 PGM Prova teoricopràctica 
de morfosintaxi.

Saber utilitzar 
correctament la 
normativa. 

Planificar i avaluar la prova Realitzar la prova

Activitat individual obli-
gatòria.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

10%

31 PGG Llengua i dialecte.

Varietats geogràfi-
ques.

Saber distingir 
aquests con-
ceptes.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.



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

Aclarir dubtes. ra.

32 PGM Característiques dife-
renciades dels dialec-

tes catalans.

Conèixer les ca-
racterístiques 
dels dialectes ca-
talans.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

33 PGG Prova de correcció 
d’un text 

Saber detectar 
faltes en textos 
escrits.

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la prova.

Corregir el text

Activitat individual obli-
gatòria.

Pràctica de lectura en 
veu alta.

Correcció d’un text.

29%

34 PGM Registres o varietats 
funcionals:

Conèixer els dife-
rents registres o 
varietats

Planificar, desenvolupar i 
avaluar la sessió.

Guiar el procés d’aprenen-
tatge. 

Aclarir dubtes.

Relacionar els coneixe-
ments previs amb els 
nous.

Realitzar les tasques pre-
parades per la professo-
ra.

UNITAT 2



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

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

Coneixer la 
tradición oral 
i el folklore

Fomentar la 
lectura de 
contes

Mostrar  diferents paratextos 
que poden ajudar al lector a 
introduir-se en la lectura 

Presentar una guia per pri-
meres lectures.

Tipologies de text

Presentar un blog

Elaboració  d’una biblio-
grafía de contes popu-
lars  per a la biblioteca 

de l’ aula d’infantil

1.-Relats originals. Edi-
cions, traductors il·lus-

tradors

2.-Adaptacions. Edi-
cions, traductors Il·lus-

tradors

3.-Recursos didàctics. 
Webs

Dibuixe’m un conte

Surlalunefairytale

Ricochet

CCLIJ

 Programa Lecxit

www.xtec.cat 
www.unamadec
ontes.cat
www.clijcat.cat 
www.fundacion
gsr.es  
www.rosasensat
.org 

3-4 P Exposició de contin-
guts

Conèixer for-
mes d’ex-
pressió oral 

Presentar la proposta  de la 

Sara C. Briant

Ana Pelegrin 

Helena Fortun

Lectura i prova escrita

Com explicar contes

 

La aventura de oir

 Pues   señor…

  

5-6 P Exposició i pràcti-
ques

Adquirir els 
principis bà-

Presentar la Biografia d’An-
dersen 

 Lectura 

http://www.rosasensat.org/
http://www.rosasensat.org/
http://www.fundaciongsr.es/
http://www.fundaciongsr.es/
http://www.clijcat.cat/
http://www.unamadecontes.cat/
http://www.unamadecontes.cat/
http://www.xtec.cat/


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

sics d’analisi 
literaria

 Fer una proposta de lectura 
a partir del llibre de  G.Lluch

Andersen  El soldat de 
plom

Diferents adaptacions

7-8 P Exposició i pràcti-
ques

Adquirir co-
neixement de 
l’obra

Guiar la realització d’una 
pràctica.

1.-Les funcions de Propp

2.- Comparació de diferents 
versions de contes populars

T.Colomer Introducció a la li-
teratura infantil (106-116)

Lectura d’ una selecció 
de contes de 

Charles Perrault

I els Germans Grimm

La Caputxeta vermella

La Blancaneus

9 P Exposició i practi-
ques

Coneixer l’o-
bra. 

Fer comenta-
ris, interpre-
tar i proyec-
tar hipótesis. 

Interrelacionar i aplicar co-
neixements

La Bella y la bestia

Comparar la narración 
amb la pel·licula

10 P Exposició Adquirir co-
neixement

Interrelacionar amb quadres 
de Magritte

I el llibre “La bruja debe mo-
rir” Capitol La Luxuria

Prova escrita sobre l’o-
bra d’Andersen, 

“La Sirenita”


