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98. Literatura catalana infantil:  
continguts, metodologia i avaluació 

A. Esteve, J. M. Baldaquí, M. À. Francés, A. Maestre, V. Vidal i I. Mira 

Departament de Filologia Catalana (Universitat d’Alacant) 

Resum. En aquest article presentem els resultats de la reflexió, l’estudi i la discussió que s’ha produït 
sobre la metodologia docent de l’assignatura Literatura catalana infantil (17557), a partir dels nous 
enfocaments relacionats amb les TIC i les possibilitats que ofereix la xarxa, i de la recerca sobre 
altres experiències docents vinculades a l’ensenyament de la literatura, amb especial interès per 
l’Aprenentatge Basat en Projectes (sobre el qual hem organitzat, amb el suport de l’ICE, un curs de 
formació per al professorat del Departament de Filologia Catalana). La investigació sobre 
metodologies ha propiciat una revisió i modificació de l’avaluació de l’assignatura així com també 
d’alguns continguts específics, com ara la narrativa audiovisual, que s’incorporarà en forma de 
discussió als continguts relacionats amb el gèneres de la literatura infantil i juvenil. Al capdavall, el 
treball realitzat contribueix a generar un discurs propi sobre l’ensenyament de la literatura, 
especialment dirigit a l’educació primària i, per tant, incideix directament en la formació de 
l’alumnat de la Facultat d’Educació en la qual s’imparteix aquesta assignatura. 

Mots clau: literatura catalana infantil, metodologia, aprenentatge actiu, TIC, narrativa 
audiovisual.
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1. INTRODUCCIÓ 

La motivació principal d’aquesta Xarxa ha estat millorar la docència de 
l’assignatura Literatura catalana Infantil (17557) per contribuir a millorar la qualitat 
docent — un dels objectius estratègics de formació de la Universitat d’Alacant i del 
programa de Xarxes de l’ICE— i, en conseqüència, oferir una formació més 
completa, equilibrada, actualitzada (i, per tant, innovadora) i ajustada a les 
necessitats de l’alumnat de la Facultat d’Educació. Amb aquest propòsit ens 
plantegem els objectius següents: 

- Reflexionar sobre la metodologia docent de l’assignatura i proposar-ne 
nous enfocaments relacionats amb les TIC i les possibilitats que ofereix la 
xarxa. 

- Investigar sobre experiències docents vinculades a l’ensenyament de la 
literatura. 

- Revisar, i modificar si s’escau, tant l’avaluació com el temari de 
l’assignatura com a resultat de la investigació realitzada en relació a la 
metodologia. 

- Reflexionar i generar un discurs propi sobre l’ensenyament de la literatura 
a l’educació primària. 

- Convé recordar que l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) planteja 
un canvi profund que afecta metodològicament la conceptualització de 
què és ensenyar. Provarem de resumir-la en aquests punts (Lluch, 2006): 

- Ensenyar no és fer classe, ensenyar és organitzar i proposar un conjunt 
d’activitats (entre les quals es troba la de fer classe) per tractar de crear 
aprenentatges en els estudiants. 

- Ensenyar significa crear les millors condicions possibles perquè 
l’aprenentatge que volem produir en els estudiants puga tenir lloc de la 
millor manera. 

La relació entre ensenyament i aprenentatge no és causal sinó probabilística: 
segons les activitats que organitzem i proposem hi haurà majors o menors 
possibilitats que determinats aprenentatges puguen tenir lloc. 

La forma com avaluem l’estudiant no és independent dels resultats 
d’aprenentatge que pretenem produir. Per a qualsevol estudiant la forma com 
avaluem determina què és rellevant o no aprendre. 

S’ensenya perquè allò que s’ha après puga ser utilitzat en noves situacions 
(més enllà de l’examen i més enllà de la universitat). 

Aquesta nova línia d’actuació es fonamenta en la formació en habilitats i 
destreses específiques, en la introducció d’interdisciplinarietat, en la millora de la 
competència comunicativa, tant escrita com oral, en la creativitat, en la promoció 
del pensament crític i en la resolució de problemes (de Miguel, 2005). 

Aquest nou model d’ensenyament a la universitat es basa en premisses 
pedagògiques que no són noves, però que, tanmateix, no sempre s’acabaven 
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d’aplicar als àmbits universitaris; ens referim a la concepció de l’aprenentatge com 
una activitat significativa (Ferrer, 1994). En altres paraules, considerem que el 
binomi ensenyament-aprenentatge s’ha d’entendre com un procés interactiu, que 
s’ha anomenat ensenyament actiu (Hernández, 1989) i implica, fonamentalment, 
desplaçar el punt de suport de l’ensenyament-aprenentatge des del professor a 
l’alumne. És a dir, la responsabilitat didàctica no recau en el professorat de manera 
exclusiva, sinó en la relació entre el professorat i l’alumnat i, també, en el si de 
l’alumnat mateix. Aquesta consideració implica, en primer lloc, que el docent ha 
de pensar estratègies d’ensenyament-aprenentatge centrades en l’alumnat i no en 
ell mateix. En segon lloc, comporta que el docent ha d’insistir més que en els 
coneixements o la transmissió d’informació, en la capacitació que l’alumnat ha de 
tenir a l’hora de resoldre problemes i en l’adquisició de destreses i actituds. En 
aquest sentit, la memorització o rutinització de continguts deixa de ser el moll de 
l’os del procés. Així doncs: 

L’ensenyament ha de ser concret. Un dels supòsits fonamentals de 
l’ensenyament actiu és que l’objectiu de les activitats (la pràctica) no ha de ser el 
de refermar els continguts teòrics exposats en primer lloc. De fet, segurament el 
procés d’ensenyament-aprenentatge és justament l’invers. L’experiència docent 
ens ha fet veure que cal partir de l’observació de la realitat, perquè l’alumnat se 
sorprén, s’interessa i, de retop, es motiva si el docent aconsegueix mostrar que la 
matèria d’estudi es troba en la realitat que l’envolta. D’aquesta manera, es fomenta 
l’experimentació i la indagació perquè es plantegen situacions d’aprenentatge 
concretes a partir de les quals s’haurà d’ascendir envers l’abstracció. 

L’ensenyament ha de ser actiu. Adés ja hem dit que en aquesta metodologia 
pedagògica hi ha un viratge del professor a l’alumne, en què aquest darrer pren 
més protagonisme i, en certa manera, les regnes del seu procés d’aprenentatge. En 
aquest sentit, tant el debat com l’anàlisi intuïtiva de casos és una eina eficaç perquè 
promou la descoberta i, per tant, el procés d’ensenyament-aprenentage té bona 
cosa de component experiencial. Així l’alumnat pot descobrir personalment, amb 
una petita ajuda per part del professor, alguns dels mecanismes de l’objecte 
d’estudi, en el nostre cas, la literatura. 

L’ensenyament ha de ser individualitzat. L’experiència demostra que, per a 
aconseguir optimitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge, cal que el professor 
conega el seu alumnat, en conega la personalitat, les virtuts i els límits. Solament 
d’aquesta manera podrà programar les classes en funció del nivell i, sobretot, podrà 
potenciar de cada personalitat allò que siga millor. A més a més, si l’alumnat se 
sent reconegut pel seu professor i pels seus companys, se sentirà motivat cap a la 
matèria que s’explica. 

L’ensenyament ha de ser cooperatiu. Tal com explica Monegal (2003): 

Finalment, una paraula màgica que ho engloba tot. Un mot més important 
que la paraula “llibre”, “mètode”, “estructura”, “gramàtica”, més important que 
“exercici” o “disseny curricular”. Una paraula a partir de la qual tot comença i on 
tot acaba. Si aconseguiu tenir-la amb els vostres alumnes teniu un tresor; si no, la 
vostra tasca serà molt més difícil: COMPLICITAT. 
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L’ensenyament ha de ser autoformatiu, de manera que s’afavorisca 
l’autoestima, es promoga l’autonomia intel·lectual, emocional i moral i es forme, 
en definitiva, per a aprendre a aprendre. 

L’ensenyament ha de ser motivador. Tant la proximitat de les activitats al 
món que envolta l’alumne, com el fet de crear un món ambient a la classe ajuden 
que l’alumnat se senta motivat.1 Cal afegir ací que cal crear ocasions per a la 
participació i l’exposició de coneixements de l’alumnat on també demostre que ha 
adquirit certes habilitats. Tanmateix, hi ha un element que influeix molt en la 
motivació de l’alumnat: l’avaluació. Tradicionalment, l’estudiant veu l’avaluació de 
les activitats com un fet negatiu, atés que es es focalitza allò que no fa bé. Per a 
aquesta programació docent optem per avaluacions formatives i sumatives: la 
primera permet al professor tenir ben present la progressió de l’alumne, l’altra 
afavoreix enormement la sensació en l’alumnat que es valora sempre allò que fa. 

Atenent aquest marc teòric hem plantejat activitats pràctiques concretes 
(vegeu l’apartat de resultats), de caràcter individual i col·lectiu, per a desenvolupar 
l’assignatura, en les quals l’ús de diferents TIC esdevé natural i habitual (des de la 
consulta de llocs webs fins a la creació de vídeos o booktrilers, entre altres). No cal 
insistir en la importància d’incorporar les noves tecnologies a la tasca docent 
universitària i, sobretot, a la rutina diària de l’alumnat (no solament en relació amb 
l’oci —que és la vessant que dominen2— sinó també i sobretot a la formació crítica 
i intel·lectual: ja siga en forma de destresa o de competència que podran 
desenvolupar i aplicar en la seua professió i que els permetrà integrar-se amb més 
garanties en el món actual. Com afirma Coll (2005: 9), en la nova societat de la 
informació, els ciutadans i les ciutadanes hauran d’estar alfabetitzats no solament 
en la cultura lletrada sinó també en les tecnologies digitals, en els llenguatges 
audiovisuals, el maneig de la informació, etc. 

2. METODOLOGIA 

La metodologia que hem seguit en aquesta xarxa ha estat oberta i flexible a 
les necessitats dels seus membres. Els objectius plantejats s’han desenvolupat a 
través del treball individual, centrat en la recerca de bibliografia relacionada amb 
les TIC, noves metodologies i nous conceptes interessants per a l’ensenyament de 
la literatura infantil i juvenil, que ha revertit directament en l’elaboració d’alguns 
documents conjunts sobre bibliografia, pràctica metodològica de l’assignatura i 

                                                

1 En aquest sentit, són interessants els resultats de l’enquesta que presenten Martínez Lirola & 
Crespo Fernández (2008) sobre els aspectes que motiven l’alumnat de Filologia Anglesa de tercer i 
quart curs de la llicenciatura a la Universitat d’Alacant. Entre les dades més significatives, podem 
destacar que en l’alumnat de quart, l’ambient influeix en el 71,7%, la varietat metodològica de l’aula 
en el 69,2% i la personalitat del professor en el 63,5%. 
2 Diferents estudiosos com Cassany (2011) o De la Torre (2009) ja ens han advertit sobre el fals mite 
dels «nadius digitals», ja que en bona mesura els nostres alumnes dominen i utilitzen la xarxa en 
relació amb la comunicació d’àmbit personal i l’oci (twitter, facebook, xats, messenger, whatsapp), 
però sucumbeixen a l’hora de cercar informació en la xarxa, seleccionar-la, distingir-ne la qualitat i 
generar coneixement a partir d’aquesta informació. 
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anàlisi de narrativa audiovisual, com mostrarem amb detall en l’apartat de 
resultats. Així com també a partir de la sol·licitud d’un curs de formació específic 
(obert a tot el PDI del Departament de Filologia Catalana) sobre l’Aprenentatge 
Basat en Projectes amb el propòsit d’aplicar-lo durant el curs pròxim a les classes 
de l’assignatura Literatura Catalana Infantil (17557). En concret, en una de les 
pràctiques avaluada amb un percentatge del 25% de la nota final, com mirarem de 
detallar en l’apartat de propostes de millora. 

Tant el treball individual com l’elaboració conjunta dels documents 
esmentats s’han presentat, comentat i debatut en les diferents reunions presencials 
que els membres de la Xarxa han mantingut al llarg d’aquestes sis mesos de treball 
(gener-juny). 

3. RESULTATS 

Els resultats de la reflexió sobre la metodologia de la nostra assignatura ha 
donat com a resultat l’elaboració de diversos documents que reproduïm tot seguit. 
En primer lloc, trobem una descripció de les activitats pràctiques que plantegem 
els diversos professora d’aquesta assignatura (actualment distribuïts en sis grups i 
amb un total de 305 alumnes, el curs 2014-2015). Considerem aquest document un 
punt de partida per a continuar plantejant millores metodològiques que siguen 
compartides, i per tant, aplicades pels diferents professors de l’assignatura, així 
com també entenem que aquest document pot ser de gran utilitat per al professorat 
que imparteix l’assignatura per primer vegada. 

Com podem observar, aquest document posa en relació la pràctica 
metodològica amb el contingut del temari corresponent i inclou una breu 
descripció orientativa. S’hi alternen, activitats en grup, amb altres de caràcter 
individual; pràctiques que s’han de lliurar per escrit amb altres de producció 
exclusivament oral. Algunes de les capacitats i destreses que posen en 
funcionament la major part de les activitat són la capacitat de comprensió, síntesi 
i anàlisi de l’alumnat per conduir-los envers el judici crític i la competència 
creativa. N’hi afegim una petita mostra: 

QUADRE D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES (selecció) 

CONTINGUTS ACTIVITAT/ 
PRÀCTICA 

METODOLOGIA (Descripció) 

BLOC I. 
CONCEPTE DE 
LITERATURA 
INFANTIL 

T1. Anàlisi del 
concepte de 
literatura 
infantil i 
juvenil 

Lectura i 
discussió de 
diferents 
articles  

Lliurament individual del text escrit 
(preguntes referides als articles). 

Comentari oral col·lectiu dels articles (1 o 2 
sessions) 

T3. La 
literatura i 
l’infant 

1. Esborrany 
de ressenya 
crítica sobre 
una obra de 
la Literatura 
infantil (AE) 

 

L’alumnat i el professorat porten a classe 
llibres de LIJ i el professor/a en fa una tria 
(atenent els requisits establerts per a les 
ressenyes). Després els reparteix entre 
l’alumnat, organitzats en grups de 3 
persones, i amb la informació del Power 
Point (T3 i T4) i l’orientació del professorat: 
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1. llegeixen l’obra 

2. l’analitzen 

3. la recomanen a un lector 

4. exposen les conclusions oralment davant 
el grup classe 

5. El professor fa les correccions oportunes, 
si s’escau. 

Duració: 1 sessió (2 hores). 

2. Lectura 
col·lectiva i 
anàlisi de les 
il·lustracions 
(AE) 

Activitat amb doble objectiu: 

1. Pràctica de lectura col·lectiva a classe 
(per millorar la comprensió lectora de 
l’alumnat i augmentar-ne el plaer lector) 

2. Reforç de l’anàlisi de les il·lustracions 

Desenvolupament: 

1. El professor/a porta a classe un àlbum 
clàssic que destaque per les il·lustracions i 
es llegeix de manera conjunta a classe (per 
exemple: Frederick, de Leo Lionni). 2. Entre 
tot el grup-classe imaginem la història 
només mirant les il·lustracions i les 
valorem (seguint Teresa Duran: 2007). 

3. Després, el professor llegeix el final i 
l’interpretem. Finalment, proposem una 
edat de lectura recomanada i la conclusió 
és que és un clàssic que admet una lectura 
per a diferents edats. Ideal per a primària -i 
també per a adults-, depèn com es presente 
i treballe. 

Duració: 1 hora d’una sessió  

T4. Criteris 
per a valorar 
les obres de 
literatura 
infantil i 
juvenil 

1. Esborrany 
de ressenya 
(AE) 

Explicada abans 

BLOC 2. ELS 
GÈNERES DE 
LA 
LITERATURA 
INFANTIL I 
JUVENIL 

 

T6. La poesia i 
la cançó 

 

1. Poesia vs 
prosa (AE) 

Activitat inicial (introductòria-
motivadora): 

Un alumne llig un fragment narratiu i un 
poema breu i comprovem que 
pràcticament ho fa de la mateixa manera. A 
partir d’aquesta mostra treballem els trets 
formals del poema que exigeix una lectura 
diferent de la prosa. 

 

 

2. Recitem 
un poema 
(AE) 

Activitat final (per grups). 
Desenvolupament: 

1. El professor prepara una selecció de 
poemes i l’alumnat també porta els seus 
preferits. 

2. Es reparteixen i cada grup treballa el seu 
amb l’objectiu final de recitar-lo 
correctament. Aquesta activitat implica 
comprensió, interpretació, entonació i 
expressivitat, fonètica i dicció del poema. 
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Duració: 1 sessió (2 hores). 

T7. La 
narrativa 

 

 

1. Presentem 
els clàssics 
(AE) 

Activitat en grups (3 persones). 
Desenvolupament: 

1. El professor/a reparteix uns papers on hi 
ha el títol d’obres de narrativa clàssiques. 

2. En grups, han d’investigar en la xarxa 
primer per saber qui és l’autor (si és que no 
ho saben) i per preparar una presentació 
breu sobre l’obra (5’) que van exposant a 
classe. 

Aprofitem aquesta pràctica per 
proporcionar una sèrie de criteris per 
valorar la qualitat i el rigor dels llocs webs i 
els facilitem algunes pàgines de referència. 

2. Noves 
temàtiques 
de la 
narrativa 
(AE) 

Activitat en grups de 3 persones. 
Desenvolupament: 

1. El professor/a penja al CV un dossier de 
textos amb fragments d’alguns clàssics 
contemporanis com ara Les bruixes; Contes 
per telèfon; Konrad o el nen que va sorgir 
d’una llauna de conserves i El petit príncep. 

2. Per grups (diversos grups comparteixen 
text i poder contrastar-ne les diverses 
interpretacions) interpretem i comentem 
les obres. S’hi fixen, sobretot, en aspectes 
com ara: 

-humor, absurd 

-nous models familiars 

-actituds i valors dels personatges (no 
convencionals, llibertat, etc.) 

-etc. 

3. 
Intertextualit
at en la 
narrativa 
(AM) 

Per grups. Exercici de comparació entre 
diferents versions de narrativa popular 
(inclosa la produïda per Disney) 

 T9. El teatre i 
la 
dramatització 

Expressió 
gestual i 
corporal i 
jocs de rol 

-Activitats individuals o en grup 

Dramatitzaci
ó d’un conte  

Activitat grupal. Desenvolupament: 

1. El professor/a tria diversos contes breus 
(per exemple: Contes per telèfon, de Giani 
Rodari) i els reparteix per grups. 

-Cada grup ha d’adaptar el conte per a la 
dramatització (amb la tutorització del 
professor i els apunts de classe) 

-Alguns grups presenten la dramatització 
davant el grup-classe. 

BLOC3. EL 
FOMENT 

T15. Les 
tècniques 

Animacions 
lectores i 

Activitats grupals realitzades durant les 
sessions de pràctiques de l’assignatura: 
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ESCOLAR DE 
LA LECTURA I 
LA 
CREATIVITAT 
LITERÀRIES 

d’animació 
lectora 

activitat 
literària 

1. Animació lectora3 

2. Activitat literària. L’alumnat triarà entre: 

a) Biblioteca d’aula (dos o tres persones) 

Selecció raonada d’un nombre mínim de 
títols reals per crear una biblioteca d’aula 
(adequada al nivell que trien). Després 
d’haver tractat els diferents gèneres 
literaris, les noves tendències, etc. 
l’alumnat haurà de fer una selecció entre 10 
i 15 títols en català per tal de crear una 
biblioteca d’aula amb materials diferents. 
Hauran de triar de tots els gèneres tractats, 
de diferents formats, diferents propostes 
estètiques, d’acord amb els possibles temes 
d’interés dels infants, etc. L’objectiu és 
intentar que l’alumnat pose en pràctica el 
seu esperit crític i, alhora, animar-los a 
conèixer i familiaritzar-se amb les 
propostes literàries clàssiques i actuals que 
poden trobar a l’abast. 

b) Performance poètica (2-3 persones): 
lectura poètica amb suport visual/ 
musical/material, si escau. 

c) Creació d’una narració oral a partir d’un 
àlbum, etc. (2-3 persones) 

d) Lectura dramatitzada (2-3 persones) 
d’un fragment d’un text teatral o de 
qualsevol altre gènere amb suport 
visual/musical/material. 

e) Propostes didàctiques per a una obra 
literària (col·laboració amb Andana). Seran 
publicades en el web de l’editorial. 

En la resta de casos, el material-vídeo es 
penjarà al site de l’assignatura 
(https://sites.google.com/site/literaturacat
alanainfantil/). 

T16. De la 
lectura a 
l’expressió 
escrita 

Activitats del 
Taller de 
creació 
literària: 

-endevinalles 

-limerick 

-poemes 
paral·lels 

-cal·ligrames 

-auques 

-conte 
embastat 

-Activitats grupals realitzades durant les 
sessions de pràctiques de l’assignatura 

                                                

3 Vegeu-ne una explicació més detallada en l’apartat “Propostes de millora”. 

https://sites.google.com/site/literaturacatalanainfantil/
https://sites.google.com/site/literaturacatalanainfantil/
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En segon lloc, la reflexió plantejada sobre la modificació i l’actualització dels 
continguts de l’assignatura s’ha traduït en un reajustament del bloc inicial (de 
caràcter introductori als conceptes bàsics relacionats amb la literatura infantil i a 
la pràctica d’anàlisi literària) per a deixar més temps al desenvolupament dels 
diferents gèneres de la literatura infantil i juvenil. En relació amb un dels gèneres 
més importants, com és la narrativa, hem acordat la necessitat i la urgència d’obrir 
el temari a la narrativa audiovisual, de gran transcendència en la configuració del 
lector infantil, i incorporar a l’aula un debat crític sobre el paper de les pel·lícules 
d’animació —tradicionalment vinculades a Disney, però no solament— en la 
difusió d’un imaginari popular compartit i de missatges ideològics i culturals. 
Entenem que la formació dels futurs mestres no pot obviar o evitar aspectes com 
la competència narrativa, en qualsevol dels formats en què es produesca (a través 
de la lletra escrita o de la pantalla) si volem formar ciutadans capaços d’entendre 
els missatges que consumeixen, de valorar-los i, en conseqüència, capaços de 
formular-ne un discurs crític. Per abordar aquest objectiu els diferents membres 
de la xarxa han aportat diferents articles que s’han discutit en el si de les reunions 
i que serviran de base per al debat a l’aula. Són els següents: 

Gemma Lluch (2000) (ed.): “Característiques dels productes Disney”, De la 
narrativa oral a la literatura per a infants, Bromera, p. 42-53. 

H. A. Giroux, (2000): “¿Son las películas de Disney buenas para sus hijos?”, en 
Shirley R. STEINBERG, Joe L. KINCHELOE (comp.), Cultura infantil y 
multinacionales, Ediciones Morata, p. 65-78. 

Jaume Albero (2004): La fantasia infantil i Walt Disney: Usos educatius i 
trampes mediàtiques del conte de fades, Pagès. 

Així mateix, també s’han proposat alguns títols per a treballar a l’aula que 
aborden aquesta temàtica a partir d’activitats pràctiques. Resulta molt eficaç 
plantejar un exercici de comparació entre algunes narracions de Disney i de la 
narrativa popular valenciana. Una mostra la tenim entre el film La Bella i la bèstia 
(1991) i el relat d’Enric Valor: “Abella” (1984) o entre dues versions del conte “La 
caputxeta vermella”: la clàssica de Charles Perrault i la versió que Roald Dahl inclou 
en Versos perversos (1986). 

Aquest material de caràcter teòric s’ha complementat amb l’elaboració per 
part de dos membres de la Xarxa (Vicent Vidal i Irene Mira) d’una graella on 
presenten una anàlisi crítica detallada de diferents pel·lícules. Hem volgut que la 
tria fos significativa i diversa; així, s’han seleccionat films d’anys diversos (per poder 
comprovar l’evolució en alguns aspectes com el rol dels personatges o el missatge 
ideològic) i també de diferents productores, tot i que hem donat preferència a la 
producció més recent, que sol ser la que coneix el nostre alumnat i la que serà 
potencialment consumida pels escolars. 

Com podem observar, l’anàlisi s’ha centrat en aspectes d’especial rellevància, 
com ara: 
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- Personatges i rols (sexisme, masculinitat-masculinització, feminitat-
feminització; trencament/compliment d’estereotips de 
gènere/d’argument, etc.) 

- Referències a la multiculturalitat (origen dels personatges i visió que es 
projecta sobre les societats a què pertanyen, etc.) 

- Models de família que s’hi representen 
- Ideologia, valors generals i valors ocults, referències polítiques... 
- Qüestió de classe social 
- Relació amb la literatura popular o amb la LIJ 
- Reformulació/ocultació/manipulació d’elements històrics 
- Ingredients que reforcen l’èxit (banda sonora, balls i cançons, qualitat 

tècnica, tipus d’història, elements còmics, etc.) 

Al capdavall, unes dades rellevants i útils a l’hora de plantejar un debat obert 
i participatiu a l’aula sobre tots o alguns dels aspectes analitzats. Incloem ací una 
mostra: 

 

En tercer lloc, hem volgut actualitzar la bibliografia de l’assignatura amb la 
incorporació de referències que continuen aprofundint en l’estudi de la literatura 
infantil i juvenil (Cerrillo, 2013; Fittipaldi & Colomer, 2014), altres que analitzen el 
paper de les TIC en la promoció lectora (Monar, 2015) i d’altres que aporten 
terminologia nova per al tractament de la literatura, com ara el concepte de 
crossover (Falconer, 2009). 

Finalment, la implementació a l’assignatura de la metodologia 
d’Aprenentatge Basat en Projectes està en procés de conclusió i per aquest motiu 
la incorporem en l’apartat posterior de proposes de millora. La lectura d’estudis 
sobre aquesta metodologia (alguns citats en l’apartat final de bibliografia) 
realitzada durant aquests mesos es complementarà ara amb la formació específica 
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que ens proporcionarà el curs que hem sol·licitat a l’ICE, impartit pel professor 
associat del nostre Departament Paül Limorti. El nostre propòsit és poder 
incorporar-la a l’assignatura a partir d’una de les pràctiques més importants per a 
l’alumnat (i una de les que tenen més pes en l’avaluació final): el projecte 
d’animació lectora. 

4. CONCLUSIONS 

Comptat i debatut, entenem que els objectius plantejats en aquesta xarxa 
s’han pogut acomplir com evidencien els diferents documents de treball que 
aportem en aquesta memòria i les propostes de millora. 

Considerem que la metodologia i el pla de treball d’una assignatura 
defineixen el plantejament docent i la concepció de l’ensenyament de la literatura 
que defensen els docents que la imparteixen alhora que condicionen essencialment 
l’avaluació i els continguts que s’hi presenten com a fonamentals. 

El treball realitzat en la nostra xarxa ha permés posar en comú i debatre la 
metodologia docent amb què impartim els diferents blocs de continguts de 
l’assignatura i consensuar-ne les que considerem més pertinents i beneficioses per 
a la formació de l’alumnat del grau de Mestre en Educació primària. Com hem 
pogut comprovar a partir dels documents presentats, proposem una metodologia 
activa i participativa que s’orienta principalment a la millora de la competència 
comunicativa, tant escrita com oral, i es fonamenta en aspectes tan decisius com 
la creativitat i la promoció del pensament crític. Moltes de les activitats que 
plantegem són exemples d’ensenyament concret i actiu i, en la majoria de casos 
(animacions lectores, activitat literària, lectura col·lectiva) cooperatiu, a partir d’un 
problema que es planteja l’alumnat ha de buscar solucions per mitjans diversos 
(apunts de classe, bibliografia sobretot creativitat). Alguns exemples són 
l’elaboració d’anàlisi crítica d’una obra literària i l’activitat de l’animació lectora. 

Aquestes característiques fomenten la motivació i la implicació de l’alumnat, 
més encara si pensem que són activitats que considerem útils, essencials i habituals 
en la pràctica docent futura del nostre alumnat. 

5. DIFICULTATS TROBADES 

Les dificultats trobades en el procés de treball de la xarxa ha estat, com sol 
ser habitual, la disponibilitat d’hores del professorat implicat. Amb tot, s’ha 
intentat superar a partir dels recursos virtuals i col·laboratius que ofereix la xarxa 
(des del xat, fins al google drive o dropbox). Així mateix, l’escassa formació dels 
membres de la xarxa en la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes s’ha 
pogut millorar a partir de la lectura d’estudis i webs especialitzades (vegeu la 
bibliografia final) i a través del curs de formació sol·licitat i acceptat per l’ICE, a qui 
agraïm totes les facilitats que ens han proporcionat per a dur-lo a terme. 
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6. PROPOSTES DE MILLORA 

El nostres propòsit és aplicar la metodologia de l’Aprenentatge Basat en 
Projectes en una de les pràctiques de l’assignatura, concretament en l’elaboració 
de les animacions lectores (20% de la nota final). Considerem que aquesta activitat 
pot adaptar-se molt fàcilment des dels plantejaments actuals, que passem a 
resumir tot seguir, a la nova metodologia que volem incorporar en l’assignatura. 

Actualment, aquesta activitat consisteix a elaborar un treball sobre un autor 
o autora de literatura infantil i la seua obra que es realitza en grup i es presenta a 
la resta de companys. Es tracta d’un treball sobre un autor consagrat de la literatura 
infantil o juvenil en llengua catalana o en qualsevol altra llengua del món.4 Per 
realitzar-lo, cal documentar-se sobre l’autor en diferents fonts bibliogràfiques i 
llegir la major quantitat possible de les seues obres. Com a resultat d’aquest procés 
de recerca l’alumnat ha de preparar una presentació oral de l’autor i la seua obra a 
la resta dels companys de classe. Aquesta presentació ha d’acomplir tres objectius 
bàsics: 

- Informar d’una manera amena sobre l’autor i la seua obra 
- Interessar l’audiència sobre aquest autor i motivar-la envers la lectura de 

les obres presentades aplicant tècniques d’animació a la lectura. 
- Proposar recursos didàctics per tractar l’obra de l’autor en el context 

escolar 

Per aconseguir aquests objectius s’ha de seleccionar molt bé la informació 
que es presentarà als companys i les companyes de classe (dades biogràfiques i 
bibliogràfiques bàsiques) i s’ha de presentar utilitzant tècniques d’animació a la 
lectura.5 

Considerem que l’aprenentatge basat en projectes permetrà desenvolupar 
aquesta activitat partint dels interessos de l’alumnat, que hauran de seleccionar 
què volen treballar, quin és el projecte que volem dur a terme durant els mesos que 
dura l’assignatura. Alguns opcions podrien ser: seleccionar una temàtica rellevant 
per a tractar-la a partir d’obres literàries de diferents autors de la literatura catalana 
i d’altres i, si convé, posant-les en relació amb altres manifestacions artístiques amb 
què establir un contrast, una continuïtat o una comparació (les emocions, els 
estereotips, la mort, la violència, l’amor, etc.); triar un autor o autora i la seua obra 
(opció més pròxima a l’actual) per arribar a presentar-los en profunditat, a través 
d’algun fil conductor significatiu en cada cas; bé centrar-se en una obra concreta i 
analitzar-la des de diferents perspectives, de manera transversal; en aquest 
plantejament s’atendrà especialment els valors literaris que es complementaran 

                                                

4 Proporcionem un llistat obert d’autors sobre els quals es pot realitzar el treball i garantim que n’hi 
hagen exemplars suficients en la biblioteca de la UA. 
5 Normalment es tracta de combinacions de tècniques dramàtiques (representacions teatrals, 
dramatitzacions, titelles, ombres xineses...), audiovisuals (vídeo...), lúdiques (jocs...), narratives, 
recitació de poemes, etc., que tenen la finalitat d’interessar per unes obres i un autor concrets. És 
molt important l’originalitat i la capacitat de sorprendre, d’emocionar, etc. 
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des d’altres vessants i disciplines (lingüística, històrica, geogràfica, plàstica, 
filosòfica-moral, física, plàstica, musical, etc.). 

7. PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT 

L’equip de professorat que, amb una certa continuïtat, venim impartint 
aquesta assignatura s’ha mostrat motivat i interessat a continuar millorant la 
docència d’una assignatura com la nostra, que entenem fonamental en la formació 
de futurs mestres, en altres cursos. Al llarg d’aquests mesos s’hi han proposat 
diverses línies de treball que s’hauran de concretar arribat el moment. Són les 
següents: 

Transformació del format actual de power points a prezi. En aquest format 
s’ofereix un guió o esquema i algunes definicions sobre els continguts de 
l’assignatura que estan a disposició de l’alumnat (a través del Campus Virtual) al 
començament de cada bloc temàtic. Aquesta conversió formal implica, lògicament, 
una revisió exhaustiva del contingut de l’assignatura, del disseny dels diferents 
blocs temàtics i sobretot del tipus d’informació i recursos que volem proporcionar 
al nostre alumnat, ja que les característiques formals del sistema prezi prioritzen 
els continguts visuals (imatges evocadores de les idees que es volen transmetre o 
plantejar, vídeos, enllaços) per sobre de la presència de textque ja hem iniciat. 
Aquest treball, de fet, ja hem començat a treballar-lo, parcialment, en la xarxa 
actual. 

Continuïtat en l’estudi i domini de metodologies diverses que milloren 
l’ensenyament-aprenentatge de la literatura, amb el propòsit d’aplicar-les en el 
procés de realització de les pràctiques més importants de l’assignatura. 
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