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COMPETÈNCIES

• Afrontar situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multilingües
• Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l’animació a la lectura i l’escriptura
• Adquirir formació literària i en especial conèixer la literatura infantil
• Ser capaç de fomentar una primera aproximació a una llengua estrangera

OBJECTIUS

• Adquirir i utilitzar estratègies per la gestió del multilingüísme en l’aula
• Coneixer i participar en manifestacions literaries i lingüístiques públiques
• Fomentar la lectura i l’escriptura amb recursos didàctics adients
• Adquirir una formació literaria i en especial de literatura infantil
• Disenyar  i  desenvolupar  activitats  d’ensenyament  -  aprenentatge  d’una  llengua 

estrangera en edat primerenca



CONTINGUTS

Unitat 1.-Recursos per a l’animació a la lectura i l’ escriptura
1.1 – Currriculum de lectoescriptura d’aquesta etapa
1.2   -Habilitats i estratègies implicades en la lectura i la comprensió dels textos

Unitat 2.-La literatura i la seva didàctica
2.1 La poesia
2.2 El conte

Unitat 3.-El multillingüisme a l’aula 
3.1. Les llengües a l’escola: El Projecte lingüístic del Centre.
3.2.Gestió del multingüisme a l’aula
3.3. Disseny d’experiències interdisciplinars

Unitat 4.-Recursos i estratègies per a la iniciació en una llengua estrangera
4.1. Principis metodològics per a la introducció primerenca d’una llengua estrangera 
4.2. Recursos, estratègies i activitats propis de l’EI
4.3. Avaluació i disseny de material
4.4 Implementació a l’aula

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: 25%
Portafoli, Bloc: 20%
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Aprenentatge de llengües III      INFANTIL

SESSIÓ MODALI-
TAT 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % 
AVA-
LUA-
CIÓ

1—2 P Presentació de la 
unitat

Fer  ús  de  les  habilitats 
lingüístiques. 

Presentar

Leer y escribir para vivir

Alfabetización inicial y 
uso real de la lengua es-

crita en la escuela

M.Fons 

La Galera

Lectura 

Projectes lingüistics de centre

Context sociolinguíc

Comunicació i llenguatges

Teresa Duran 

Quincemundos. Cuentos inter-
culturales para la escuela

Graó

Lectura

El coneixement de les llengues 
a Catalunya

Generalitat de Catalunya

Barcelona 2006

3-4 P Iniciació als usos 
socials de la lectu-

ra i l’escriptura

Aconseguir i elaborar ins-
truments d’anàlisi i de 
valoració dels llibres in-
fantils en els aspectes li-
teraris, plàstics i educa-
tius.

Presentació

El  racó  de  la  biblioteca: 
Endevinalles, frases fetes, 
contes,  teatre,  poesia. 
Estudi sobre els diferents 
grups  de  contes.  Com 
elegir,  recordar  i  contar 
un conte. La reivindicació 
de la fantasia. 

 L´educació  moral  a 
través  de  la  literatura. 
Literatura  d´aprenentatge. 
de l´experiència.  El  canvi 

Lectura

Cànon llibres literatura infantil  
i juvenil

1001 libros infantiles que hay 

que leer antes de crecer 

        Lectura guiada

Lectura

La biblioteca escolar,avui. Un 
recurs estratègic per al centre.

Glòria Durban Roca.



SESSIÓ MODALI-
TAT 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % 
AVA-
LUA-
CIÓ

de valors i  les formes de 
transmissió educatives. 

La  incorporació  de  la 
dona.  La  lluita  per  una 
literatura  infantil  no 
sexista.  La 
multiculturalitat.  

Llibres que ens fan 
pensar.
Habilitats de pensament: 

Habilitats de recerca. 
Habilitats de 

conceptualització i anàlisi. 
Habilitats de raonament. 

Habilitats de comunicació, 
traducció i formulació.

VIGOTSKY 

 Infancia y Imaginacion

Grao

3 P Prova  pràctica 

D’expressió oral I 
TIC

Us i valoración de la llen-
gua oral per   comunicar i, 
com a forma d’aclarir, or-
ganitzar i accedir al propi 

pensament, 

Presentació Blog: llibres, cine-
ma i escriptura

Contes de cocodrils

I conills

Cercar i Enregistrar  imatges de 
llengua escrita i d’algú que lle-

geix o Escriu

B. Atxaga

Alfabeto sobre la literatura in-
fantil

Valencia.  Media Vaca

          4-5 P Pràctica d’expres-
sió oral  

Aprendre  a  enregistrar, 
transcriure  i  analitzar 
situacions  d´interacció 
nen-adult  pel 
desenvolupament  de  la 
comunicació  i  el 
llenguatge oral i escrit.

Observar, escoltar, expe-
rimentar. 

.

Enregistraments i análisis de 
converses:

A partir de la lectura d’ un con-
te

Lectura article

“Interacción profesor/alumnos 
y comprensión de textos. Qué 
se hace y qué se puede hacer”

E.Sanchez, J. Rosales y S. 
Suarez



SESSIÓ MODALI-
TAT 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % 
AVA-
LUA-
CIÓ

       de cocodrils i de conills

6-7 P Pr

Introducció a la 
Relació entre el 

text i la il·lustració 

Aprendre a contar contes.

Objectes com a simbols

Curiositat, interés i gaudi 
davant les creacions

Pràctiques biblioteca:

Explicar conte, prerparar i fer 
visita guiada, pràctica bibliote-

ca

         Lectura

LARRAURI,  Maite  (2000)  El 
desig  segons  Gilles  Deleuze 
Tàndem. València.

8-9 P Introducció a la 
poesia

Escoltar i comprendre po-
esies, , tradicionals i con-
temporanies com a fons 
de plaer i aprenentatge

GARCIA MONTERO, L. 
(2000) Lecciones de poe-
sía para niños inquietos. 
Comares Granada.

Textos poètics

Recull de poemes
Ceip Vila Olímpica. Bonmatí

10-11 P Prova escrita Coneixer les estratègies 
per configurar una narra-
ció

Us i valoración de la llen-
gua oral i escrita per evo-
car i relatar fets, per ex-
pressar i comunicar ide-
es, desigs i sentiments, 

com a forma d’aclarir, or-
ganitzar i accedir al propi 
pensament, per regular la 
propia conducta i la dels 

altres

Escriure la narración d’una 
història viscuda individual-

mente o colectivamente

         Llegir diaris

Diari (escriure per llegir) Ese 
relato que somos. Voluntat de 
contar històries i l’objectiu de 
configurar una mena d’arxiu del 
segle XXI. Cada mes.

         12-13 P Prova escrita Reflexionar sobre la vida i 
l’obra de Barrie.

Coneixer els grans Il·lus-
tradors.

Escolta i comprensió de 
narracions, contempora-
nies com a fons de plaer i 

aprenentatge.

Lectura 

Peter Pan

Els personatges fanàstics

Lectura G. Lluch

Analisis de narrativas infantiles 
y juveniles.

Edc. Universidad de Castilla-La 
Mancha



SESSIÓ MODALI-
TAT 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % 
AVA-
LUA-
CIÓ

14-15 P Prova escrita Donar a coneixer a la vida 
i l’obra de Lewis 

Progressar en el domini i 
l’us  de la veu

Coneixer els grans 

Il·lustradors

Presentació d’estratègies 
per a l’aprenentatge de la 

llengua

Lectura 

Alica en el pais de las maravi-
llas

El temps fantàstics

16-17 P Adquirir coneixements 
relatius a:

Les principals teories que 
intenten  explicar  l
´adquisició  de  les 
habilitats lingüístiques.
Les  pautes  evolutives 
bàsiques  del  procés  d
´aprenentatge

Escolta i comprensió de 
narracions, legendes, po-
esies, contes, l endevina-
lles i dites, com a fons de 

plaer i aprenentatge 

L’immersió lingüística.

Metodologies

Lectura

Didáctica de la segunda len-
gua en educación infantil y 

primaria.

 


