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Informació general de l'assignatura

Denominació DIDÀCTICA DE LA LLENGUA EN EDUCACIÓ INFANTIL

Codi 100719

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Educació
Infantil i Grau en Educació
Primària

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Educació Infantil 2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

3 3

Coordinació CUTILLAS ALBERICH, LAIA

Departament/s DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

60 hores presencials (40% de la matèria) 
90 hores no presencials (60% de la matèria)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BERENGUER GARCIA,
YOLANDA

iolanda.berenguer@udl.cat 6

CUTILLAS ALBERICH, LAIA laia.cutillas@udl.cat 6

GUZMAN CARRASCO, LAIA laia.guzman@udl.cat 3

ROLDAN FARRES, MONICA monica.roldan@udl.cat 3

Objectius acadèmics de l'assignatura

Tenir els coneixements lingüístics necessaris per a l’ensenyança de les llengües.
Conèixer el currículum escolar i la seva aplicació en la didàctica de les llengües.
Conèixer  les teories sobre l’adquisició i el desenvolupament de les llengües.
Conèixer i utilitzar recursos didàctics en l’ensenyament de la lectoescriptura.
Dissenyar i desenvolupar activitats d’ensenyament i aprenentatge de la llengua.

Competències

CG1 Correcció en la comunicació oral i escrita.

CE1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d’avaluació de l’Educació Infantil.

CE6 Conèixer l’evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per a
la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i
multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l’ús de diferents tècniques d’expressió.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Unitat 1. El currículum d’Educació Infantil

1. Disseny curricular de les llengües
2. Disseny de programacions de llengua

Unitat 2. La llengua oral i la seva didàctica

1. Teories sobre l’adquisició i el desenvolupament de les llengües
2. Habilitats i estratègies implicades en la comprensió i l’expressió oral.

Unitat 3. La lectoescriptura i la seva didàctica
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1. L’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura
2. Habilitats i estratègies implicades en la comprensió lectora i en l’expressió escrita

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitats presencials (40%):

Classe magistral (25%)

Tutories (5%)

Pràctiques a l'aula (10%)

Activitats no presencials (60%):

Estudi (individual 35% i grupal 25%)

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana 1
Presentació de l’assignatura
Tema 1.1. Disseny curricular de llengües

Setmana 2
Tema 1.2. Disseny de programacions de llengua
Pràctica grupal: el currículum

Setmana 3   
Tema 2.1.1. Teories sobre l’adquisició i el desenvolupament de les llengües. Teories de l’adquisició
del llenguatge.

Setmana 4
Tema 2.1.2. Teories sobre l’adquisició i el desenvolupament de les llengües. Etapes en l’adquisició
primerenca de la llengua oral.
Treball autònom en l’activitat 1: llengua oral

Setmana 5
Treball autònom en l’activitat 1: llengua oral

Setmana 6
Tema 2.1.3. Teories sobre l’adquisició i el desenvolupament de les llengües. Didàctica de la llengua
oral.
Treball autònom en l’activitat 1: llengua oral

Setmana 7   
Tema 2.2. Teories sobre l’adquisició i el desenvolupament de les llengües. Habilitats i estratègies
implicades en la comprensió i l’expressió oral.
Exposició grupal de l’activitat 1: llengua oral

Setmana 8
Tema 3.1.1. L’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura. Etapes en el desenvolupament de la
llengua escrita.
Treball autònom en l’activitat 2: escriptura

Setmana 9
Tema 3.1.2. L’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura. Didàctica de la lectoescriptura.
Treball autònom en l’activitat 2: escriptura

Setmana 10 
Tema 3.2.1. Habilitats i estratègies implicades en la comprensió lectora i en l’expressió escrita. La
comprensió lectora.
Treball autònom en l’activitat 2: escriptura

Setmana 11 
Tema 3.2.1. Habilitats i estratègies implicades en la comprensió lectora i en l’expressió escrita. La
comprensió lectora.
Exposició grupal de l’activitat 2: escriptura
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Setmana 12
Tema 3.2.2. Habilitats i estratègies implicades en la comprensió lectora i en l’expressió escrita.
L’expressió escrita.
Treball autònom en l’activitat 3: lectura

Setmana 13 
Treball autònom en l’activitat 3: lectura

Setmana 14 
Treball autònom en l’activitat 3: lectura
Exposició grupal de l’activitat 3: lectura

Setmana 15 
Cloenda de l’assignatura

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

1. Activitat llengua oral (20%)
2. Activitat lectura (20%)
3. Activitat escriptura (20%)
4. Lectures (10%)
5. Prova escrita individual (presencial), segons el calendari oficial de la FEPTS (30%)

Per superar l'assignatura s'ha d'haver aprovat l'examen individual, que les altres evidències tinguin una nota
mínima de 4 i que la mitjana de totes sigui igual o superior a 5. A l'examen de recuperació, la nota màxima
possible és un 5. Es tindrà en compte la correcció lingüística en tots els aspectes, per cada falta d'expressió
lingüística es descomptaran 0'1 punts.

Avaluació continuada per a alumnes repetidors

1. Activitat llengua oral (20%)
2. Activitat lectura (20%)
3. Activitat escriptura (20%)
4. Lectures (10%)
5. Prova escrita individual (presencial), segons el calendari oficial de la FEPTS (30%)

Per superar l'assignatura s'ha d'haver aprovat l'examen individual, que les altres evidències tinguin una nota
mínima de 4 i que la mitjana de totes sigui igual o superior a 5. A l'examen de recuperació, la nota màxima
possible és un 5. Es tindrà en compte la correcció lingüística en tots els aspectes, per cada falta d'expressió
lingüística es descomptaran 0'1 punts.

Avaluació alternativa

Els alumnes que, per una causa justificada, no puguin assistir a classe, han de sol·licitar l'avaluació alternativa a
Secretaria. Un cop aprovada la sol·licitud, han de concertar una tutoria amb el professor.

1. Activitat llengua oral (20%)
2. Activitat lectura (20%) 
3. Activitat l’escriptura (20%)
4. Lectures (10%)
5. Prova escrita individual (presencial), segons el calendari oficial de la FEPTS (30%)

Per superar l'assignatura s'ha d'haver aprovat l'examen individual, que les altres evidències tinguin una nota
mínima de 4 i que la mitjana de totes sigui igual o superior a 5. A l'examen de recuperació, la nota màxima
possible és un 5. Es tindrà en compte la correcció lingüística en tots els aspectes, per cada falta d'expressió
lingüística es descomptaran 0'1 punts.

Bibliografia i recursos d'informació
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Bibliografia bàsica

Bigas, M., & Correig, M. (Ed.). (2000). Didáctica de la lengua en la Educación Infantil. Síntesis.

Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (1994). Ensenyar llengua. Graó.

Fons, M. (1999). Llegir i escriure per viure: alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita a l'aula. La
Galera.

Mata, J., Núñez, M. P., & Rienda, J. (Eds.). (2015). Didáctica de la lengua y la literatura. Ediciones
Pirámide.

Teberosky, A. (2001). Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure. Vicens Vives.

Bibliografia complementària

Boada, H. (1989). El desarrollo de la comunicación en el niño. Anthropos.

Tammet, D. (2017). La conquista del cerebro: un viaje a los confines y secretos de la mente. Blackie
Books.
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