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Informació general de l'assignatura

Denominació LITERATURA INFANTIL EN ANGLÈS PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Codi 100970

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Educació
Primària (R 2018) i Grau en Ciències
de l'Activitat Física i de l'Esport

5 OPTATIVA Presencial

Grau en Educació Primària (R 2018) 4 OPTATIVA 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

1 1

Coordinació CASADO GUAL, NURIA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

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

Cada crèdit ECTS correspon a 10 hores de classe i 25 hores de teball autònom dels
alumnes.

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

2021-22

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

CASADO GUAL, NURIA nuria.casado@udl.cat 2

CAÑADAS RICO, ARIADNA ariadna.canadas@udl.cat 1,5

ORO PIQUERAS, MARICEL maricel.oro@udl.cat 2,5

Informació complementària de l'assignatura

En cas que un/a alumne/a tingui un contracte laboral a temps complet o parcial que l'impedeixi assistir a classes
en l'horari convingut, té dret a acollir-se a l'opció de l'avaluació alternativa. Haurà de fer aquesta sol.licitud a la
secretaria del centre i posteriorment posar-se en contacte amb l'equip docent d'aquesta assignatura perquè se
l'informi de la seva avaluació.

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Conèixer les bases teòriques de la literatura infantil en anglès.

- Estudiar i analitzar la literatura infantil desde els seus diferents gèneres: contes d'il·lustracions, contes clàssics i
contemporanis, poemes, cançons i rimes, i teatre. 

- Aplicar tècniques teatrals com a instrument d'aprenentatge integral. 

- Aproximar-se a la literatura infantil en anglès com a recurs didàctic que promou valors democràtics dins de
contextos multiculturals i plurilingües.

- Reforçar el coneixement i la pràctica de la llengua anglesa a nivell oral i escrit.

- Utilitzar la literatura i el teatre en anglès com a recurs d'innovació docent a l'aula d'educació primària. 

 

Competències

CB2. Aplicar els seus coneixements en el context laboral o vocacional de manera professional i adquirir les
competències necessàries per elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dintre del seu àmbit d’estudi. 

CG1. Fomentar els valors democràtics, amb especial incidència en els de la tolerancia, solidatitat, de justicia i de
no violencia i conéixer i valorar els drets humans. 

CG2. Conéixer la realitat intercultural i desenvolupar actituds de respecte, tolerancia i solidaritat envers als
diferents grups socials i culturals. 

CG5. Desenvolupar la capacitat d'analitzar críticament i reflexionar sobre la necessitat d'eliminar qualsevol tipus de
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discriminació, directa o indirecta, en particular la discriminació racial, la discriminació contra la dona, la derivada de
l'orientació sexual o la causada per una discapacitat. 

CG6. Assumir el compromís de desenvolupament personal i professional amb un mateix i amb la comunitat.
Adaptar les propostes d'aprenentatge a les evolucions culturals més significatives.

CE2. Dissenyar, planificar i avaluar procesos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en
colaboració amb altres docents i professionals del centre.

CE3. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengues en contextos multiculturals i plurilingües.

CE14. Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la pràctica docent

CE15. Adquirir hàbits i habilitats per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre les estudiants.

Continguts fonamentals de l'assignatura

L'assignatura s'estructura en aquests quatre mòduls o Unitats:

Unitat 1: Introducció a la literatura infantil i juvenil en el món

Unitat 2: Contes clàssics i contemporanis en anglès

Unitat 3: La poesia en anglès: poemes, cançons i rimes

Unitat 4: El teatre en anglès com a instrument d'aprenentatge integral

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Aquesta assignatura combina les següents metodologies docents indicades en la seva matèria:

- Debat.

- Lectura i estudi. 

- Treballs individuals. 

- Tutoria. 

- Seminari. 

- Colaboratiu/Cooperatiu.

- Aprenentatge reflexiu.

- Comentari de text i/o lectures. 

- Tallers. 

- Exposicions i/o debats de treball / propostes didàctiques.

- Seguiment del treball individual/ grupal.

- Proves escrites / realització de treballs. 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El pla de desenvolupament de l'assignatura serà el següent:
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Setmanes 1-3: Unitat 1 – Introducció a la literatura infantil i juvenil al món (13 setembre - 27 setembre)

Setmana 1-2: Bases teòriques sobre la literatura infantil i juvenil: ¿què és i per què serveix?

Setmana 3: Contes infantils: principals característiques i anàlisi d’exemples

 

Setmanes 4-7: Unitat 2 – Contes clàssics I contemporanis en anglès (1 octubre - 25 octubre)

Setmana 4-5: Contes clàssics en anglès: establiment de les bases de la literatura infantil

Setmana 6-7: Contes contemporanis: obertura a un món global

PROVA ESCRITA UNITATS 1 i 2: 25 octubre

 

Setmanes 8-10: Unitat 3 – La poesia en anglès: poemas, canciones i rimas (29 octubre - 15 novembre)

Setmana 8: Perquè la poesia? Característiques de la poesía infantil. La poesía a l’aula: poemes per ser mirats,
poemes per ser llegits i poemes per ser escoltats.  

Setmana 9: El ritme, la rima i l’estructura formal. Elaboració de rhyming couplets/quatrains a l’aula de primària.

Setmana 10: La importancia de les cançons en les clases d’anglès: la música com a eina de memorització. Anàlisi
d’un recull de cançons en un llibre d’educació Primaria: com influeixen en l’aprenentatge de vocabulari? Elaboració
per grups d’una cançó en base a una unitat didáctica.

 

Setmanes 11-15: Unitat 4 - El teatre en anglès com a instrument d'aprenentatge integral (19 novembre - 20
desembre)

Setmana 11: Juguem a fer teatre: El joc teatral com a recurs pedagògic

Setmana 12: Shakespeare i altres clàssics: Textos dramàtics i dramatitzables per a l'aula de llengua anglesa

Setmana 13 Teatre document en anglès: El teatre com a recurs per a projectes d'AICLE

Setmana 14: Teatre de creació en anglès: El teatre com a instrument d'expressió

Setmana 15: "El món és un escenari": Disseny i mostra de projectes

Sistema d'avaluació

L'avaluació consistirà en les següents proves:

- Prova escrita (Unitat 1 i 2)

- Prova oral (Unitat 1 i 2)

- Treballs de grup (Unitats 3 i 4)

- Exercicis de seguiment (Unitats 3 i 4)

 

Els percentatges d'avaluació serien els següents:

Unitats 1 i 2: Prova oral (15%) i Prova escrita (25%)

Unitat 3: Exercicis de seguiment (10%) i treball en grup (15%)
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Unitat 4: Exercicis de seguiment (20%) i treball en grup (15%)

Bibliografia i recursos d'informació
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