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12. GUÍA DOCENTE DE LITERATURA INFANTIL

1. CONTEXTUALIZACIÓ
1.1	 CONTEXTUALIZACIÓ	DE	L’ASSIGNATURA	EN	EL	PERFIL	DE	LA	TITULACIÓ:	

JUSTIFICACIÓ
Els processos de socialització i de desplegament de la capacitat expressiva 

dels xiquets i les xiquetes en l’etapa de l’Educació Infantil estan directament 
relacionats amb el descobriment del fet literari, que tradicionalment ha tingut 
lloc en l’àmbit familiar a partir de la narració de textos de la literatura popular i, 
en l’actualitat, també a través dels mitjans de comunicació audiovisuals.

L’escola infantil utilitza els textos literaris (tant el procedents de la litera-
tura popular com els de la literatura infantil d’autor) com un recurs educatiu 
imprescindible per diversos motius: a) per la seua força motivadora; b) perquè 
faciliten el treball globalitzat propi de l’etapa; b) perquè contribueixen al pro-
cés de socialització i són un pont entre la família i l’escola; c) pel seu paper en 
l’arrelament en la cultura pròpia; d) per ser un recurs que fomenta el desen-
volupament de la competència comunicativa; e) per ser una eina que facilita 
als infants el descobriment del codi de la llengua escrita; f) perquè inicien els 
xiquets i les xiquetes en el descobriment del fet literari i de l’expressió artística 
en general.

Contribució	de	l’assignatura	al	perfil	de	la	titulació
A través de la reflexió teoricopràctica sobre la literatura infantil que proposa 

aquesta assignatura, l’alumnat del grau de Mestre en Educació Infantil treba-
lla algunes de les competències bàsiques de la titulació, com ara: a) el treball 
de l’expressió oral i escrita (tant a través de textos acadèmics com també de 
textos literaris); b) el desplegament del sentit crític; c) la capacitat de treballar 
autònomament i en grup i de presentar els resultats del seu treball a la resta 
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de companys; d) l’ús aplica de les TIC al treball acadèmic; e) el desplegament 
d’habilitats necessàries per al treball globalitzat a les aules d’educació infantil; f) 
la reflexió sobre la pròpia pràctica acadèmica i docent i, g) la presa de conscièn-
cia sobre la necessitat d’una actualització constant dels coneixements.

Relació	de	l’assignatura	amb	altres	matèries
L’assignatura “Literatura infantil (val.)” està directament relacionada, pel 

seu contingut, amb altres matèries vinculades amb el desplegament de la com-
petència lingüística i comunicativa i l’expressió artística (que inclou l’expressió 
literària, musical, plàstica...) i, també amb el Pràcticum, ja que l’enfocament 
aplicat de l’assignatura incideix directament en la pràctica docent.

Per tant, manté una relació directa amb les assignatures següents:
– Llengua catalana
– Dicció, redacció i comunicació
– Escola i llengua al País valencià
– Desenvolupament d’habilitats lingüístiques i la seua didàctica (valencià)
– Dramatització i titelles
– Desenvolupament de l’expressió plàstica i la seua didàctica
– Pràcticum

Descripció	de	l’assignatura
La matèria s’estructura en cinc blocs que proposen a l’alumnat un recorregut 

teoricopràctic sobre el fenomen de la literatura infantil i la seua aplicació a la 
pràctica docent. S’intenta donar un enfocament eminentment aplicat, d’acord 
amb el caràcter professionalitzador que té el grau de Mestre. Els quatre pri-
mers blocs de l’assignatura plantegen una reflexió sobre la literatura infantil: 
concepte	(bloc	I),	gèneres	(bloc	II)	i	evolució	històrica	(bloc	IV).	Aquesta	reflexió	
se centra en la literatura en llengua catalana, però no oblida les aportacions 
procedents d’altres àmbits culturals. El bloc III presta una atenció especial a la 
literatura popular, que es justifica pel seu paper com a element identificador de 
la cultura pròpia i pel seu caràcter oral, que facilita la iniciació dels infants en el 
món de la literatura.

El	bloc	V	es	refereix	específicament	a	l’aprofitament	didàctic	de	la	literatura	
infantil i juvenil a les aules. S’hi proposen activitats d’animació a la lectura i de 
taller de literatura que proporcionen a l’alumnat models de treball de la litera-
tura infantil a les aules, alhora que propicien la reflexió sobre aquesta pràctica 
docent.

Contextualització	de	l’alumnat
L’assignatura “Literatura Infantil (val.)” s’adreça bàsicament a l’alumnat de 

segon curs del grau de Mestre en Educació Infantil. Són estudiants que tenen 
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una formació bàsica en aspectes pedagogicodidàctics que han aprés en el pri-
mer curs de la carrera, i presenten en general una actitud molt positiva envers 
la matèria. També tenen uns coneixements bàsics del fenomen de la literatura 
infantil que han adquirit a partir de la seua experiència lectora. Malgrat això, 
són en general persones que majoritàriament s’han format a través del consum 
dels productes culturals transmesos pels mitjans de comunicació audiovisuals. 
Per això, solen presentar dèficits en el coneixement del món de la literatura 
infantil, sobretot dels autors clàssics i, a més, en un percentatge elevat no han 
consolidat hàbits de lectura literària. Aquesta mancança posa de manifest la 
necessitat de prestar una atenció especial als aspectes actitudinals relacionats 
amb la lectura literària, ja que difícilment podran ser transmissors del gust per 
la lectura mestres que no experimenten personalment aquest plaer.

1.2	Contextualizació	de	l’assignatura	en	el	perfil	de	la	titulació
Perfil	de	la	titulació:
A. Comprendre la funció, possibilitats i límits de l’educació en la societat 

actual i les competències fonamentals que afecten els centres d’educació 
primària i d’educació infantil i als seus professionals.

B. Capacitat per a dominar les matèries que s’han d’ensenyar, els processos 
de construcció del coneixement i les didàctiques corresponents, així com 
la relació interdisciplinària entre elles.

C. Capacitat per a expressar-se oralment i per escrit, de dominar l’ús de 
diferents tècniques d’expressió i d’analitzar críticament textos científics i 
culturals.

D. Adquirir una sòlida formació cientificocultural i tecnològica.
E. Abordar amb eficàcia situacions d’aprenentatge en contextos multicultu-

rals i multilingües.
F. Analitzar i qüestionar les concepcions de l’educació emanades de la inves-

tigació així com les propostes curriculars de l’Administració Educativa.
G. Capacitat per a dissenyar planificar i avaluar processos d’ensenyança i 

aprenentatge en contextos de diversitat que atenguen a la igualtat de 
gènere, a l’equitat i a les singulars necessitats educatives que permeten 
adaptar el currículum al context sociocultural.

H.	 Capacitat	 per	 a	 promoure	 l’aprenentatge	 autònom	 i	 cooperatiu	 en	 els	
alumnes, facilitant aprenentatges des d’una perspectiva globalitzadora i 
integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomoto-
ra i volitiva.

I. Capacitat per a organitzar l’ensenyança, en el marc dels paradigmes 
epistemològics de les àrees, utilitzant de forma integrada els sabers 
disciplinares, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell 
educatiu.
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J. Capacitat per a preparar, seleccionar o construir materials didàctics i 
utilitzar-los en els marcs específics de les distintes disciplines.

k. Capacitat per a utilitzar i articular adequadament en les activitats 
d’ensenyança-aprenentatge les tecnologies de la informació i la comuni-
cació.

L. Conéixer models de gestió de qualitat i la seua aplicació als centres per a 
promoure la qualitat dels contextos (aula i centre) en els que es desen-
volupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el benestar dels 
alumnes.

M. Capacitat de reflexionar sobre les pràctiques d’aula per a millorar la tasca 
docent i utilitzar l’avaluació com a element regulador i promotor de la 
millora de l’ensenyança, de l’aprenentatge i de la seua pròpia formació.

N. realitzar i promoure activitats educatives en el marc d’una educació 
inclusiva.

o. Dominar habilitats per a exercir les funcions de tutoria i d’orientació amb 
els alumnes i les seues famílies.

P. Ser capaç de participar en projectes d’investigació relacionats amb 
l’ensenyança i l’aprenentatge, introduint propostes d’innovació encami-
nades a la millora de la qualitat educativa.

Q. Capacitat de relació, comunicació i lideratge, així com d’equilibri emocio-
nal en les variades circumstàncies de l’activitat professional.

r. Posseir hàbits i destreses per a l’aprenentatge autònom i col·laboratiu 
per a la millora de la seua activitat professional, compartint sabers i expe-
riències.

S. Capacitat per a dinamitzar amb l’alumnat el consens de regles de convi-
vència democràtica i contribuir a la resolució pràctica de conflictes.

T. Capacitat per a promoure l’aprenentatge cooperatiu així com estimular i 
valorar l’esforç, la constància i la disciplina personal en els alumnes.

U. Conéixer i assumir els drets i deures de la comunitat educativa.
V.	 Capacitat	per	a	col·laborar	amb	els	distints	sectors	de	la	comunitat	edu-

cativa i de l’entorn social.
W. Tindre una imatge realista de si mateix, assumir responsabilitats, prendre 

decisions i relativitzar les possibles frustracions.
X.	 Capacitat	per	a	assumir	la	funció	ètica	i	educadora	del	docent	fomentant	

una educació democràtica per a una ciutadania activa i crítica.
Y. Compromís de potenciar el rendiment acadèmic dels alumnes i el seu pro-

grés escolar, en el marc d’una educació integral, promovent l’autonomia i 
la singularitat de cada alumne com a factors d’educació de les emocions, 
els sentiments i els valors.

z. Capacitat per a assumir que l’exercici de la funció docent formació contí-
nua i autoavaluació de la pròpia pràctica educativa.
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Perfil	de	la	asignatura:
a. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l’ús de diferents tècniques 

d’expressió.
b. Fomentar la cultura i el comentari crític de textos dels diversos contextos 

científics i culturals que s’inclouen en el currículum escolar.
c. Conéixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i 

de la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
d. Promoure i facilitar aprenentatges en la primera infantesa des d’una 

perspectiva integradora i globalitzadora des de les diferents dimensions 
cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.

e. Adquirir hàbits i destreses per a l’aprenentatge autònom i cooperatiu i 
promoure’l en l’alumnat.

f. reflexionar sobre les pràctiques d’aula, amb la finalitat de millorar el tre-
ball docent i utilitzar l’avaluació com a element regulador i promotor de 
la	millora	de	l’ensenyament,	de	l‘aprenentatge	i	de	la	pròpia	formació.

g. Assumir que l’exercici de la funció docent requereix actualització i for-
mació contínua i ha de perfeccionar-se i adaptar-se als canvis científics, 
pedagògics i socials al llarg de la vida.

2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE 
TITULACIÓ ABORDADES

2.1	 Expressar-se	oralment	 i	per	escrit	 i	 dominar	 l’ús	de	diferents	 tècniques	
d’expressió.

! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)
– Conéixer l’estructura i les característiques dels principals tipus de tex-

tos acadèmics (orals i escrits) relacionats amb el treball de la literatura 
infantil: exposicions orals monològiques (presentacions autogestiona-
des), ressenyes, memòries, resums, etc.

– Conéixer l’estructura i les característiques dels principals tipus de tex-
tos literaris (orals i escrits) relacionats amb el treball de la literatura 
infantil: narració de rondalles, llegendes, etc., recitació poètica, creació 
de poesies, refranys, contes, etc. dins del context del taller de creació 
literària.

! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Produir textos acadèmics (orals i escrits) relacionats amb el treball de 

la literatura infantil: exposicions orals monològiques (presentacions 
autogestionades), ressenyes, memòries, resums, etc.

– Produir textos literaris (orals i escrits) relacionats amb el treball de la 
literatura infantil: narració de rondalles, llegendes, etc., recitació poèti-
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ca, creació de poesies, refranys, contes, etc. dins del context del taller 
de creació literària..

! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
– Superar les dificultats inherents a parlar en públic davant d’un auditori 

nombrós.
– Abordar de manera creativa i autònoma la producció de textos orals i 

escrits relacionats amb la literatura infantil, tant de caràcter acadèmic 
com de caràcter literari.

2.2	 Fomentar	la	cultura	i	el	comentari	crític	de	textos	dels	diversos	contextos	
científics	i	culturals	que	s’inclouen	en	el	currículum	escolar.

! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)
– Conéixer el concepte de literatura infantil així com la seua evolució des 

dels orígens de la literatura infantil fins a l’actualitat.
– Conéixer els principals autors, corrents i gèneres de la literatura infan-

til, tant històricament com en l’actualitat.
– Aprofundir en les tècniques d’anàlisi crítica de textos acadèmics i litera-

ris.

! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Ser capaç d’analitzar críticament textos acadèmics sobre la literatura 

infantil.
– Ser capaç d’analitzar críticament i valorativa obres de literatura infantil 

i juvenil.

! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
– Fomentar una actitud de reflexió crítica i d’anàlisi personal sobre textos 

literaris i acadèmics referits a la literatura infantil.

2.3	 Conéixer	les	implicacions	educatives	de	les	tecnologies	de	la	informació	
i	de	la	comunicació	i,	en	particular,	de	la	televisió	en	la	primera	infàn-
cia.

! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)
– Comprendre la relació entre la producció de literatura infantil i les 

corresponents adaptacions als mitjans audiovisuals.
– Conéixer les produccions culturals i literàries originals, tant de la lite-

ratura infantil i juvenil com de la literatura popular, que han donat lloc 
posteriorment a adaptacions audiovisuals.
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! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Comparar les obres literàries originals amb les adaptacions audiovisuals 

posteriors.

! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
–	Valorar	 les	 produccions	 culturals	 i	 literàries	 originals,	 tant	 de	 la	 lite-

ratura infantil i juvenil com de la literatura popular, com a elements 
identificadors de la cultura pròpia.

2.4 Promoure i facilitar aprenentatges en la primera infantesa des d’una pers-
pectiva	integradora	i	globalitzadora	de	les	diferents	dimensions	cognitiva,	
emocional,	psicomotora	i	volitiva.

! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)
– Conéixer la funció dels textos de la literatura infantil i de la literatura 

popular com a recurs per al treball globalitzat a les aules.
– reconéixer el paper motivador dels textos de la literatura infantil i de 

la literatura popular.

! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Practicar models de treball que faciliten la integració globalitzada de 

la literatura infantil en les aules d’educació infantil i d’educació pri-
mària.

! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
– Prendre consciència de la necessitat del treball globalitzat en equip per 

al desplegament personal i social de l’alumnat de l’etapa d’educació 
infantil.

2.5	 Adquirir	hàbits	 i	destreses	per	a	 l’aprenentatge	autònom	 i	 cooperatiu	 i	
promoure’l en l’alumnat.

! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)
– Conéixer el concepte d’animació a la lectura, així com les principals 

tècniques per a dur-la a terme.
– Conéixer el concepte de taller de literatura i familiaritzar-se amb algu-

nes de les tècniques que promouen l’escriptura literària.

! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Ser capaç d’organitzar i dur a terme activitats d’animació a la lectura 

dirigides a un públic escolar.
– Ser capaç d’organitzar i dur a terme activitats de taller de literatura 

dirigides a un públic escolar.
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! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
– Ser capaç d’organitzar-se i treballar en grup per a organitzar activitats 

d’animació lectora i de taller de literatura.
– Fomentar entre l’alumnat l’hàbit i el gust per la lectura, especialment 

referit a les obres de la literatura infantil i juvenil.
– Fomentar entre l’alumnat l’interés per l’escriptura literària.

2.6	 Reflexionar	sobre	les	pràctiques	d’aula,	amb	la	finalitat	de	millorar	el	tre-
ball	docent	i	utilitzar	l’avaluació	com	a	element	regulador	i	promotor	de	la	
millora	de	l’ensenyament,	de	l‘aprenentatge	i	de	la	pròpia	formació.

! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)
– Conéixer el concepte de competència literària i la seua aplicació en el 

treball de textos literaris a les aules d’educació infantil.

! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Ser capaç d’analitzar els treballs propis i dels companys (exposats i 

comentats a la classe) per tal de millorar les competències pròpies.

! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
– Fomentar una actitud permanent de reflexió i de crítica sobre el treball 

de l’assignatura que conduisca a la millora constant dels aprenentatges.

2.7	 Assumir	 que	 l’exercici	 de	 la	 funció	 docent	 requereix	 actualització	 i	 for-
mació	contínua	i	ha	de	perfeccionar-se	 i	adaptar-se	als	canvis	científics,	
pedagògics	i	socials	al	llarg	de	la	vida.

! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)
– Conéixer quines són les fonts d’informació i documentació bibliogràfi-

ques i on line que permeten l’actualització del coneixement sobre la 
literatura infantil i juvenil.

! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Ser capaç d’accedir de manera crítica a les fonts de documentació 

bibliogràfiques i on line que permeten l’actualització del coneixement 
sobre la literatura infantil i juvenil.

! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
– Fomentar hàbits de documentació i actualització de coneixements 

sobre la literatura infantil i juvenil.
– Fomentar hàbits de lectura literària que permeten l’actualització del 

coneixement sobre la producció editorial del món de la literatura infan-
til i juvenil.
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3. PREREQUISITS I CONEIXEMENTS PREVIS

A) PREREQUISITS
−	 Competència lingüística i comunicativa, oral i escrita, en llengua 

catalana, especialment referida a l’àmbit d’ús dels professionals de 
l’ensenyament.

−	 Coneixements generals sobre la literatura infantil i juvenil en l’ensenyament 
infantil i primari.

−	 Interés i hàbit per la pràctica de la lectura literària.
−	 Capacitat d’anàlisi i de síntesi aplicada a l’elaboració de ressenyes i fitxes 

de treball sobre els continguts de la matèria.
−	 Capacitat d’aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
−	 Capacitat de planificar i conduir l’aprenentatge propi.
−	 Planificació i gestió del temps d’aprenentatge.
−	 Habilitats	bàsiques	en	informàtica	(ús	de	processador	de	textos	i	pràcti-

ques de recerca d’informació i bibliografia on line).
−	 Habilitats	per	a	 recuperar	 i	 analitzar	 informació	des	de	diferents	 fonts,	

bibliogràfiques i informàtiques.
−	 Capacitat de crítica i autocrítica.
−	 Capacitat de treball en equip i habilitats en les relacions interperso-

nals.
−	 Habilitat	per	a	comunicar	els	resultats	del	treball	propi.
−	 Capacitat de generar noves idees (creativitat)

B) PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES
és relativament habitual detectar mancances en la competència lingüística 

i comunicativa (oral i escrita) en llengua catalana de l’alumnat, especialment 
referida a l’ús de la varietat estàndard pròpia de l’àmbit de l’ensenyament. 
En aquest cas, a més del treball oral i escrit inherent a les pràctiques de 
l’assignatura, caldrà un procés de recuperació personalitzat de les mancances 
detectades, que tindrà en compte els àmbits d’actuació següents:

a) Foment de la participació en els recursos que la Universitat d’Alacant 
assigna per al foment del valencià: cursos del Servei de Promoció del 
Valencià.

b) Foment de la participació en les activitats de reforç de l’expressió oral: 
voluntariat lingüístic i tàndems.

c) Activitats de pràctica i autoaprenentatge de la normativa escrita dirigides 
en l’horari d’atenció a l’alumnat.

d) Seguiment del progrés de l’alumnat amb mancances en la seua compe-
tència comunicativa.
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4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA
4.1	 Blocs	de	continguts

BLOC I
1.	 què	és	la	literatura	infantil?

1.1. Anàlisi del concepte de literatura infantil.
1.2. La literatura infantil i l’infant.
 1.2.1. La literatura i el pensament infantil.

BLOC II
2. Els gèneres de la literatura infantil.

2.1. La poesia i la cançó.
2.2. La narrativa.
2.3. El teatre i la dramatització.
2.4. Les revistes infantils i juvenils. El còmic.

BLOC III
3. El paper de la literatura de tradició oral.

3.1. Els gèneres del folklore oral.
3.2. El valor educatiu del folklore.
3.3. Els repertoris de la literatura tradicional.
3.4. La utilització del folklo re a l’esco la in fan til i primària.

BLOC IV
4. Aproximació a la història de la literatura per a infants i joves.

4.1. Aproximació a la història de la literatura infantil mundial.
4.2. Aproximació a la història de la literatura infantil i juvenil en cata-

là.
4.3. La literatura infantil i juvenil actual en català.
4.4. Els nous models de la literatura infantil i juvenil.

BLOC V
5. L’aprofitament didàctic de la literatura infantil i juvenil.

5.1. La biblioteca pública, escolar i d’aula.
5.2. Les tècniques d’animació lectora.
 5.2.1. El discutit paper de les fitxes de lectura.
 5.2.2. Propostes d’activitats per a l’animació lectora.
5.3. Literatura infantil i lectura: la competència i la lectura literàries.
5.4. De la lectura a l’expressió escrita.
 5.4.1. L’obra de Gianni rodari.
 5.4.2. Propostes d’activitats de creació verbal a partir de la lectura.
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4.2	 Relació	dels	components	competencials	amb	els	blocs	de	continguts

4.2.1. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l’ús de diferents tècni-
ques	d’expressió.
! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)

– Conéixer l’estructura i les característiques dels principals tipus de tex-
tos acadèmics (orals i escrits) relacionats amb el treball de la literatura 
infantil: exposicions orals monològiques (presentacions autogestiona-
des),	ressenyes,	memòries,	resums,	etc.	(Bloc	I,	IV	i	V).

– Conéixer l’estructura i les característiques dels principals tipus de 
textos literaris (orals i escrits) relacionats amb el treball de la litera-
tura infantil: narració de rondalles, llegendes, etc., recitació poètica, 
creació de poesies, refranys, contes, etc. dins del context del taller de 
creació literària. (Bloc II i III).

! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Produir textos acadèmics (orals i escrits) relacionats amb el treball 

de la literatura infantil: exposicions orals monològiques (presenta-
cions autogestionades), ressenyes, memòries, resums, etc. (Bloc I, 
IV	i	V).

– Produir textos literaris (orals i escrits) relacionats amb el treball de 
la literatura infantil: narració de rondalles, llegendes, etc., recitació 
poètica, creació de poesies, refranys, contes, etc. dins del context del 
taller de creació literària. (Bloc II i III).

! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
– Superar les dificultats inherents a parlar en públic davant d’un auditori 

nombrós.(	Bloc	I,	IV	i	V).
– Abordar de manera creativa i autònoma la producció de textos orals i 

escrits relacionats amb la literatura infantil, tant de caràcter acadèmic 
com de caràcter literari. (Bloc II i III)

4.2.2.	Fomentar	la	cultura	i	el	comentari	crític	de	textos	dels	diversos	con-
textos	científics	i	culturals	que	s’inclouen	en	el	currículum	escolar.
! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)

– Conéixer el concepte de literatura infantil així com la seua evolució 
des dels orígens de la literatura infantil fins a l’actualitat. (Bloc I)

– Conéixer els principals autors, corrents i gèneres de la literatura infan-
til,	tant	històricament	com	en	l’actualitat.	(Bloc	II,	III	i	IV).

– Aprofundir en les tècniques d’anàlisi crítica de textos acadèmics i lite-
raris.	(Bloc	I,	II	i	IV).
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! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Ser capaç d’analitzar críticament textos acadèmics sobre la literatura 

infantil. (Bloc I)
– Ser capaç d’analitzar críticament i valorativa obres de literatura infan-

til	i	juvenil.	(Bloc	II	i	IV).

! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
– Fomentar una actitud de reflexió crítica i d’anàlisi personal sobre tex-

tos	literaris	i	acadèmics	referits	a	la	literatura	infantil.	(Bloc	I,	II	i	IV).

4.2.3. Conéixer les implicacions educatives de les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera 
infància.
! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)

– Comprendre la relació entre la producció de literatura infantil i les 
corresponents adaptacions als mitjans audiovisuals.(Bloc I).

– Conéixer les produccions culturals i literàries originals, tant de la lite-
ratura infantil i juvenil com de la literatura popular, que han donat lloc 
posteriorment a adaptacions audiovisuals. (Bloc III).

! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Comparar les obres literàries originals amb les adaptacions audiovi-

suals posteriors.(Bloc III).

! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
–	 Valorar	 les	produccions	culturals	 i	 literàries	originals,	 tant	de	 la	 lite-

ratura infantil i juvenil com de la literatura popular, com a elements 
identificadors de la cultura pròpia. (Bloc III).

4.2.4. Promoure i facilitar aprenentatges en la primera infantesa des d’una 
perspectiva integradora i globalitzadora de les diferents dimensions 
cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.

! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)
– Conéixer la funció dels textos de la literatura infantil i de la literatura 

popular com a recurs per al treball globalitzat a les aules. (Bloc III i 
V).

– reconéixer el paper motivador dels textos de la literatura infantil i de 
la	literatura	popular.	(Bloc	III	i	V).

! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Practicar models de treball que faciliten la integració globalitzada de 
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la literatura infantil en les aules d’educació infantil i d’educació pri-
mària.	(Bloc	V).

! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
– Prendre consciència de la necessitat del treball globalitzat en equip per 

al desplegament personal i social de l’alumnat de l’etapa d’educació 
infantil.(Bloc	V).

4.2.5. Adquirir	hàbits	i	destreses	per	a	l’aprenentatge	autònom	i	coopera-
tiu i promoure’l en l’alumnat.
! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)

– Conéixer el concepte d’animació a la lectura, així com les principals 
tècniques	per	a	dur-la	a	terme.	(Bloc	V).

– Conéixer el concepte de taller de literatura i familiaritzar-se amb algu-
nes	de	les	tècniques	que	promouen	l’escriptura	literària.(Bloc	V).

! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Ser capaç d’organitzar i dur a terme activitats d’animació a la lectura 

dirigides	a	un	públic	escolar.	(Bloc	V).
– Ser capaç d’organitzar i dur a terme activitats de taller de literatura 

dirigides	a	un	públic	escolar.	(Bloc	V)

! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
– Ser capaç d’organitzar-se i treballar en grup per a organitzar activitats 

d’animació	lectora	i	de	taller	de	literatura.	(Bloc	V).
– Fomentar entre l’alumnat l’hàbit i el gust per la lectura, especialment 

referit	a	les	obres	de	la	literatura	infantil	i	juvenil.	(Bloc	II,	IV	i	V).
–	 Fomentar	entre	l’alumnat	l’interés	per	l’escriptura	literària.(Bloc	V).

4.2.6. Reflexionar	sobre	les	pràctiques	d’aula,	amb	la	finalitat	de	millorar	el	
treball docent i utilitzar l’avaluació com a element regulador i promotor de 
la	millora	de	l’ensenyament,	de	l‘aprenentatge	i	de	la	pròpia	formació.
! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)

– Conéixer el concepte de competència literària i la seua aplicació en 
el treball de textos literaris a les aules d’educació infantil. (Bloc I i 
V).

! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Ser capaç d’analitzar els treballs propis i dels companys (exposats i 

comentats a la classe) per tal de millorar les competències pròpies. 
(Bloc	V).
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! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
– Fomentar una actitud permanent de reflexió i crítica sobre el treball 

de l’assignatura que conduisca a millora constant dels aprenentatges. 
(Bloc	V).

4.2.7. Assumir	que	 l’exercici	de	 la	 funció	docent	 requereix	actualització	 i	
formació	contínua	i	ha	de	perfeccionar-se	i	adaptar-se	als	canvis	científics,	
pedagògics	i	socials	al	llarg	de	la	vida.
! Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)

– Conéixer quines són les fonts d’informació i documentació bibliogràfi-
ques i on line que permeten l’actualització del coneixement sobre la 
literatura	infantil	i	juvenil.	(Bloc	II	i	IV).

! Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
– Ser capaç d’accedir de manera crítica a les fonts de documentació 

bibliogràfiques i on line que permeten l’actualització del coneixement 
sobre	la	literatura	infantil	i	juvenil.	(Bloc	II	i	IV).

! Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
– Fomentar hàbits de documentació i actualització de coneixements 

sobre	la	literatura	infantil	i	juvenil.	(Bloc	II	i	IV).
– Fomentar hàbits de lectura literària que permeten l’actualització del 

coneixement sobre la producció editorial del món de la literatura 
infantil	i	juvenil.	(Bloc	II,	IV	i	V).

5. METODOLOGIA DOCENT
5.1 Sessions presencials

Metodologia Docent:
a) Classes magistrals: classes teòriques, on es desplegaran els continguts 

teòrics de la matèria amb el suport de presentacions realitzades en 
PowerPoint	que	estaran	a	disposició	de	l’alumnat	prèviament	en	el	cam-
pus virtual.

b) Seminaris: lectura comentada d’articles sobre la matèria; debats dirigits 
en classe; assistència activa a una actuació / demostració d’un contacon-
tes professional i anàlisi de l’experiència; qüestions a resoldre en petit 
grup referides als prerequisits i a les experiències prèvies en la literatura 
infantil, i posada en comú.

c) Pràctiques guiades en grup col·laboratiu: presentació al grup classe 
d’activitats d’animació a la lectura sobre un autor prèviament triat. Pos-
teriorment, s’analitzaran aquestes activitats en gran grup; tallers literaris: 
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en petit grup els alumnes elaboraran i presentaran als companys diversos 
tallers de creació literària (limericks, poemes paral·lels, endevinalles, con-
tes, etc.).

d) Pràctiques guiades individuals: taller de narració de rondalles o llegendes 
i presentació individual davant del grup-classe.

e) Tutories docents col·laboradores presencials: tutories de seguiment del 
treball d’animació a la lectura i resolució de dubtes.

f) Tutories individuals presencials: tutories de seguiment i resolució de 
dubtes sobre l’elaboració de ressenyes d’obres de literatura infantil i 
juvenil.

5.2 Sessions no presencials
Metodologia Docent:
a) Treball col·laborador grupal: preparació de les pràctiques guiades en grup 

col·laboratiu (taller d’animació a la lectura).
b) Tutories docents col·laboradores no presencials: participació en els 

fòrums dirigits sobre la matèria que es realitzaran a través del campus 
virtual; resolució de dubtes sobre el treball col·laboratiu grupal.

c) Tutories docents individuals no presencials: resolució de dubtes.
d) Treball autònom individual: preparació dels seminaris (lectura prèvia dels 

articles que es comenten a classe); preparació del taller de narració de 
rondalles; lectura i elaboració de ressenyes de quatre obres de literatura 
infantil i juvenil; elaboració de la memòria valorativa de les practiques 
guiades (individuals i col·laboratives).

e) Estudi autònom individual: preparació de la prova d’avaluació final.

6. PLA D’APRENENTATGE DE L’ALUMNE
6.1 Modalitat presencial

– Classes magistrals
– Seminaris
– Pràctiques guiades en grup col·laboratiu
– Pràctiques guiades individuals
– Tutories docents col·laboradores presencials
– Tutories individuals presencials

•	 Activitats	i	hores
– Classes magistrals. Assistència activa (prendre apunts, preguntar 

dubtes, etc.) a les classes magistrals on es desplegaran els continguts 
teòrics de la matèria (18 hores).

– Seminaris. Assistència i participació en els seminaris sobre: a) lectura 



338

ANNA	ESTEVE	GUILLEN	-	JOSEP	M.	BALDAqUÍ	ESCANDELL

comentada d’articles sobre la matèria; b) debats dirigits en classe; 
c) actuació / demostració d’un contacontes professional i anàlisi de 
l’experiència (7 hores).

– Pràctiques guiades en grup col·laboratiu: a) assistència a la sessió on 
s’organitzarà el treball pràctic; b) taller d’animació a la lectura: presen-
tació al grup classe i avaluació de l’activitat en gran grup); c) tallers lite-
raris: en petit grup els alumnes elaboraran diversos tallers de creació 
literària (limericks, poemes paral·lels, endevinalles, contes, etc.) que 
després es posaran en comú (15 hores).

– Narració oral (o assistència a les presentacions) d’una rondalla popular 
o una llegenda (4 hores).

– Tutories docents col·laboradores presencials: assistència a les tutories 
grupals (2 hores).

– Tutories individuals presencials: assistència a les tutories individuals 
per a resoldre dubtes (1 hora).

– Total de temps
	 47	hores	=	33.6	%	(total	140	hores)

6.2 Modalitat no presencial
−	Treball col·laborador grupal
−	Tutories docents col·laboradores no presencials
−	Tutories docents individuals no presencials
−	Treball autònom individual
−	Estudi autònom individual

•	Activitats	i	hores
– Treball autònom individual: preparació dels seminaris (lectura prèvia 

dels articles que es comenten a classe) (5 hores).
– Treball autònom individual: preparació del taller de narració de ronda-

lles (6 hores).
– Tutories docents col·laboradores no presencials: participació en els 

fòrums dirigits sobre la matèria que es realitzaran a través del cam-
pus virtual; resolució de dubtes sobre el treball col·laboratiu grupal (1 
hora).

– Treball autònom individual: lectura i elaboració de ressenyes de quatre 
obres de literatura infantil i juvenil (17 hores).

– Treball col·laborador grupal: preparació de les pràctiques guiades en 
grup col·laboratiu (taller d’animació a la lectura) (30 hores).

– Tutories docents individuals no presencials: resolució de dubtes a tra-
vés de les tutories del campus virtual (3 hores).
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– Treball autònom individual: elaboració de la memòria valorativa de les 
pràctiques guiades (individuals i col·laboratives) (9 hores).

– Estudi autònom individual: preparació de la prova d’avaluació final (22 
hores).

– Total de temps
	 93	hores	=	66.4	%	(total	140	hores)
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8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES
8.1	 Objectius	/	components	competencials	conceptuals	(saber)

! Conéixer l’estructura i les característiques dels principals tipus de textos 
acadèmics (orals i escrits) relacionats amb el treball de la literatura infantil: 
exposicions orals monològiques (presentacions autogestionades), ressen-
yes, memòries, resums, etc.
Criteris:

– Correcció en l’adequació, la coherència, la cohesió i la correcció 
textuals de les presentacions orals i dels treballs acadèmics escrits 
presentats per l’alumnat.

Instruments:
– Exposició davant del grup classe del treball d’animació lectora sobre 

un autor de literatura infantil o juvenil.
– Elaboració d’un díptic sobre un autor de literatura infantil o juvenil.
– Elaboració de 4 ressenyes sobre obres de literatura infantil o juvenil.
– Memòria final sobre les pràctiques de l’assignatura.

! Conéixer l’estructura i les característiques dels principals tipus de textos 
literaris (orals i escrits) relacionats amb el treball de la literatura infantil: 



346

ANNA	ESTEVE	GUILLEN	-	JOSEP	M.	BALDAqUÍ	ESCANDELL

narració de rondalles, llegendes, etc., recitació poètica, creació de poesies, 
refranys, contes, etc. dins del context del taller de creació literària.
Criteris:

– Avaluació de l’adequació, la coherència i la cohesió textuals.
– Correcció en l’ús de la llengua.
– Grau d’aconseguiment dels objectius de l’activitat.
– Grau d’originalitat i creativitat en la producció de textos literaris.

Instruments:
– Exposició davant del grup classe d’un treball d’animació lectora sobre 

un autor de literatura infantil o juvenil.
– Narració d’una rondalla o llegenda popular davant del grup classe.
– Producció de textos retòrics (narratius, poètics, etc.) en els tallers 

literaris.

! Conéixer el concepte de literatura infantil així com la seua evolució des 
dels orígens de la literatura infantil fins a l’actualitat.
Criteris:

– Capacitat d’expressar les característiques que conformen el concepte 
de literatura infantil.

Instruments:
– Debats de classe
– Participació en el fòrum
– Prova avaluativa final

! Conéixer els principals autors, corrents i gèneres de la literatura infantil, 
tant històricament com en l’actualitat.
Criteris:

– Capacitat de presentar l’obra d’un autor de literatura infantil mit-
jançant tècniques d’animació lectora.

– Capacitat de valorar les presentacions sobre els autors de literatura 
infantil fetes pels companys de classe.

– Coneixement d’informació rellevant sobre els principals autors i 
obres de la literatura infantil treballats a classe.

Instruments:
– Exposició davant del grup classe d’un treball d’animació lectora sobre 

un autor de literatura infantil o juvenil.
– Elaboració d’un díptic sobre un autor de literatura infantil o juvenil.
– Assistència a les presentacions dels treballs sobre els autors i elabo-

ració de fitxes avaluatives.
– Prova avaluativa final.
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! Aprofundir en les tècniques d’anàlisi crítica de textos acadèmics i litera-
ris.
Criteris:

– Participació en els debats.
– Capacitat per a analitzar i destacar els elements característics de les 

obres de literatura infantil.
Instruments:

– Lectura i elaboració de 4 ressenyes sobre obres de literatura infantil 
o juvenil.

– Lectura i debat en classe sobre articles que tracten sobre la literatura 
infantil i juvenil.

! Comprendre la relació entre la producció de literatura infantil i les corres-
ponents adaptacions als mitjans audiovisuals.
Criteris:

–	Participació	 en	 els	 debat	 de	 classe	 i	 en	 els	 debats	moderats	 en	 el	
fòrum del campus virtual..

Instruments:
–	Lectura	d’articles	sobre	el	tema.
–	Seguiment	de	la	participació	en	els	debats	de	classe.
–	Seguiment	de	la	participació	en	els	debats	del	fòrum	del	campus	vir-

tual.

! Conéixer les produccions culturals i literàries originals, tant de la literatura 
infantil	i	juvenil	com	de	la	literatura	popular,	que	han	donat	lloc	posterior-
ment a adaptacions audiovisuals.
Criteris:

– Aplicació de la teoria apresa a la pràctica de narració de rondalles.
– Participació en els debats de classe i en la sessió del contacontes.
– Capacitat d’expressió de la informació rellevant sobre el tema.

Instruments:
– Lectura i narració oral de rondalles i llegendes populars.
– Participació activa en la sessió del contacontes.
– Prova d’avaluació final.

! Conéixer el concepte d’animació a la lectura, així com les principals tècni-
ques per a dur-la a terme.
Criteris:

– Adequació als objectius del l’activitat de la presentació d’una activi-
tat d’animació lectora sobre l’obra d’un autor de literatura infantil o 
juvenil.
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– Capacitat per a expressar una valoració crítica de la presentació d’una 
activitat d’animació lectora sobre l’obra d’un autor de literatura 
infantil o juvenil feta a classe. 

Instruments:
– Exposició davant del grup classe del treball d’animació lectora sobre 

un autor de literatura infantil o juvenil.
– Assistència a les presentacions dels treballs sobre els autors i elabo-

ració de fitxes avaluatives.

! Conéixer el concepte de taller de literatura i familiaritzar-se amb algu-
nes de les tècniques que promouen l’escriptura literària.

Criteris:
– Assistència activa a les sessions pràctiques de taller de literatura.
–	Valoració	de	les	produccions	literàries	del	grup	a	través	de	la	memòria	

final.
Instruments:

– Control de l’assistència a les sessions de taller de literatura.
– Presentació i avaluació de la memòria final.

! Conéixer quines són les fonts d’informació i documentació bibliogràfi-
ques i on line que permeten l’actualització del coneixement sobre la 
literatura infantil i juvenil.

Criteris:
–	Valoració	de	l’ús	de	fonts	documentals.
– Correcció en la citació de fonts.

Instruments:
– Assistència a la presentació de les fonts bibliogràfiques i documentals 

sobre la matèria.
– Utilització de les fonts documentals en els treballs de classe: ressen-

yes i treball d’autor.

2.1.2.	Objectius	/	components	competencials	procedimentals	(saber	fer)
! Produir textos acadèmics (orals i escrits) relacionats amb el treball de la 

literatura infantil: exposicions orals monològiques (presentacions autoges-
tionades), ressenyes, memòries, resums, etc.
Criteris:

– Correcció en l’adequació, la coherència i la cohesió textuals de les 
presentacions orals i dels treballs acadèmics escrits presentats per 
l’alumnat.

– Correcció en l’ús de la llengua.
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Instruments:
– Exposició davant del grup classe del treball d’animació lectora sobre 

un autor de literatura infantil o juvenil.
– Elaboració de 4 ressenyes sobre obres de literatura infantil o juvenil.
– Memòria final sobre les pràctiques de l’assignatura.

! Produir textos literaris (orals i escrits) relacionats amb el treball de la 
literatura infantil: narració de rondalles, llegendes, etc., recitació poètica, 
creació de poesies, refranys, contes, etc. dins del context del taller de crea-
ció literària.
Criteris:

– Correcció en l’adequació, la coherència, la cohesió i la correcció 
textuals de les presentacions orals (animació lectora i narració de 
rondalles) i dels treballs escrits del taller de literatura presentats per 
l’alumnat.

– Grau d’originalitat i creativitat en la producció de textos literaris.
Instruments:

– Exposició davant del grup classe del treball d’animació lectora sobre 
un autor de literatura infantil o juvenil.

– Narració d’una rondalla o llegenda popular davant del grup classe.
– Producció de textos retòrics (narratius, poètics, etc.) en els tallers 

literaris.

! Ser capaç d’analitzar críticament textos acadèmics sobre la literatura 
infantil.
Criteris:

– Capacitat per a analitzar i destacar els elements característics de 
les obres de literatura infantil a partir de la lectura d’articles sobre 
aquesta matèria.

Instruments:
– Participació activa en els debats (de classe i fòrum) sobre el contingut 

dels articles de literatura infantil.

! Ser capaç d’analitzar críticament i valorativa obres de literatura infantil i 
juvenil.
Criteris:

– Capacitat per a analitzar i destacar els elements característics de les 
obres de literatura infantil.

– Avaluació de l’adequació, la coherència, la cohesió i la correcció 
textuals en les ressenyes elaborades per l’alumnat sobre obres de 
literatura infantil.
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Instruments:
– Elaboració de 4 ressenyes sobre obres de literatura infantil i juvenil.

! Comparar les obres literàries originals amb les adaptacions audiovisuals 
posteriors.
Criteris:

– Participació en els debats de classe i els fòrums.
– Capacitat d’anàlisi comparativa entre les versions originals i les ver-

sions adaptades per al públic infantil en la literatura guanyada.
Instruments:

– Lectura i debat (de classe i fòrum) d’articles sobre el tema.
– Elaboració de ressenyes sobre obres de literatura infantil i juvenil.

! Practicar models de treball que faciliten la integració globalitzada de la 
literatura infantil en les aules d’educació infantil i d’educació primària.
Criteris:

– Correcció en l’adequació, la coherència, la cohesió i la correcció 
textuals de les presentacions orals (animació lectora i narració de 
rondalles) i dels treballs escrits del taller de literatura presentats per 
l’alumnat.

– Grau d’originalitat i creativitat en la producció de textos literaris. 
Instruments:

– Exposició davant del grup classe del treball d’animació lectora sobre 
un autor de literatura infantil o juvenil.

– Narració d’una rondalla o llegenda popular davant del grup classe.
– Producció de textos retòrics (narratius, poètics, etc.) en els tallers 

literaris.

! Ser capaç d’organitzar i dur a terme activitats d’animació a la lectura diri-
gides a un públic escolar.
Criteris:

– Correcció en l’adequació, la coherència, la cohesió i la correcció tex-
tuals de les presentacions orals (animació lectora i narració de ronda-
lles).

– Grau d’originalitat i creativitat en l’activitat d’animació lectora.
Instruments:

– Exposició davant del grup classe del treball d’animació lectora sobre 
un autor de literatura infantil o juvenil.

! Ser capaç d’organitzar i dur a terme activitats de taller de literatura dirigi-
des a un públic escolar.
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Criteris:
– Correcció en l’adequació, la coherència, la cohesió i la correcció 

textuals dels treballs escrits del taller de literatura presentats per 
l’alumnat.

– Grau d’aconseguiment dels objectius de l’activitat.
– Grau d’originalitat i creativitat en la producció de textos literaris.

Instruments:
– Producció de textos retòrics (narratius, poètics, etc.) en els tallers 

literaris.

! Ser capaç d’analitzar els treballs propis i dels companys (exposats i comen-
tats a la classe) per tal de millorar les competències pròpies.
Criteris:

– Capacitat de valorar les presentacions sobre els autors de literatura 
infantil fetes a classe pels companys i companyes.

Instruments:
– Assistència a les presentacions dels treballs sobre els autors i elabo-

ració de fitxes avaluatives.
– Memòria final sobre les pràctiques de l’assignatura.

! Ser capaç d’accedir de manera crítica a les fonts de documentació biblio-
gràfiques i on line que permeten l’actualització del coneixement sobre la 
literatura infantil i juvenil.
Criteris:

–	Valoració	de	l’ús	de	fonts	documentals.
– Correcció en la citació de fonts.

Instruments:
– Assistència a la presentació de les fonts bibliogràfiques i documentals 

sobre la matèria.
– Utilització de les fonts documentals en els treballs de classe: ressen-

yes i treball d’autor.

2.1.2.	Objectius	/	components	competencials	actitudinals	(ser	/	estar)
! Superar les dificultats inherents a parlar en públic davant d’un auditori 

nombrós.
Criteris:

– Fluïdesa i naturalitat de l’alumnat en les presentacions orals (anima-
ció lectora i narració de rondalles).

– Participació activa en els debats de classe.
Instruments:

– Narració oral individual d’una rondalla o llegenda.
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– Exposició d’una activitat d’animació a la lectura sobre l’obra d’un 
autor de literatura infantil o juvenil.

– Participació en els debats i les activitats col·lectives de classe.

! Abordar de manera creativa i autònoma la producció de textos orals i 
escrits relacionats amb la literatura infantil, tant de caràcter acadèmic com 
de caràcter literari.
Criteris:

–	Valoració	 de	 l’autonomia	 i	 la	 creativitat	 en	 la	 producció	 de	 textos	
orals i escrits relacionats amb la literatura infantil, tant de caràcter 
acadèmic com de caràcter.

Instruments:
– Exposició d’una activitat d’animació a la lectura sobre l’obra d’un 

autor de literatura infantil o juvenil.
– Elaboració de ressenyes sobre obres de literatura infantil o juvenil.
– Participació en els tallers de literatura.
– Elaboració de la memòria final de les pràctiques.

! Fomentar una actitud de reflexió crítica i d’anàlisi personal sobre textos 
literaris i acadèmics referits a la literatura infantil.
Criteris:

–	Valoració	 de	 la	 capacitat	 crítica	 en	 les	 aportacions	 als	 debats	 i	 al	
fòrum.

–	Valoració	de	la	capacitat	crítica	en	les	ressenyes	sobre	obres	de	lite-
ratura infantil.

Instruments:
– Participació en els debats.
– Participació en el fòrum.
– Elaboració de ressenyes.

! Valorar	les	produccions	culturals	i	literàries	originals,	tant	de	la	literatura	
infantil i juvenil com de la literatura popular, com a elements identifica-
dors de la cultura pròpia.
Criteris:

–	Valoració	de	les	actituds	expressades	en	les	aportacions	als	debats	i	
al fòrum.

–	Valoració	de	les	actituds	reflectides	en	la	narració	de	rondalles.
–	Valoració	 de	 les	 reflexions	 expressades	 en	 la	memòria	 final	 de	 les	

pràctiques. 
Instruments:

– Participació en els debats i en el fòrum..
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– Narració de la rondalla.
– Memòria final de les pràctiques

! Ser capaç d’organitzar-se i treballar en grup per preparar activitats 
d’animació lectora i de taller de literatura.
Criteris:

–	Valoració	de	la	presentació	davant	del	grup	classe.
–	Valoració	de	la	producció	a	través	de	la	memòria	final	de	pràctiques.

Instruments:
– Exposició de l’activitat d’animació lectora.
– Participació en els tallers literaris i plasmació en la memòria final de 

pràctiques.

! Fomentar entre l’alumnat l’hàbit i el gust per la lectura, especialment refe-
rit a les obres de la literatura infantil i juvenil.
Criteris:

–	Valoració	 de	 la	 presentació	 d’una	 animació	 lectora	 a	 partir	 de	 les	
obres d’un autor de literatura infantil davant del grup classe.

– Avaluació de l’anàlisi crítica d’obres de literatura infantil i juvenil a 
partir de les ressenyes.

Instruments:
– Presentació d’una animació lectora a partir de les obres d’un autor de 

literatura infantil davant del grup classe.
– ressenyes de 4 obres de literatura infantil o juvenil.

! Fomentar entre l’alumnat l’interés per l’escriptura literària.
Criteris:

– Participació en els tallers literaris.
Instruments:

– Produccions literàries i valoracions incloses en la memòria final de 
pràctiques. 

! Fomentar una actitud permanent de reflexió i crítica sobre el treball de 
l’assignatura que conduisca a la millora constant dels aprenentatges.
Criteris:

– Participació en les tutories de grup.
– reflexions sobre les activitats que es duen a terme en les sessions de 

pràctiques incloses a la memòria.
Instruments:

– Tutories de grup.
– Memòria final de pràctiques.
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! Fomentar hàbits de documentació i actualització de coneixements sobre la 
literatura infantil i juvenil.
Criteris:

– Utilització d’informació completa i actualitzada en els treballs de 
l’assignatura.  

Instruments:
– Elaboració de les ressenyes.
– Documentació per al treball d’animació lectora.

! Fomentar hàbits de lectura literària que permeten l’actualització del coneixe-
ment sobre la producció editorial del món de la literatura infantil i juvenil.
Criteris:

–	Valoració	de	les	aportacions	als	debats	i	al	fòrum.
–	Valoració	 de	 les	 fonts	 utilitzades	 per	 a	 la	 realització	 l’activitat	

d’animació a la lectura i el díptic sobre l’autor estudiat.
– Avaluació de les fonts utilitzades per a l’elaboració de les 4 ressenyes 

sobre obres de literatura infantil.
Instruments:

– Debats i fòrum sobre literatura infantil.
– Presentació d’una animació lectora a partir de les obres d’un autor de 

literatura infantil davant del grup classe.
– Díptic sobre un autor de literatura infantil i juvenil.
– ressenyes de 4 obres de literatura infantil o juvenil.

REMARCA
La nota final es calcularà a partir de la nota mitjana dels treballs de curs 

i la nota de l’examen final, i serà la mitjana ponderada entre la mitjana dels 
treballs de curs (60%) i la nota de l’examen final (40%). Per a aprovar, cal una 
qualificació mínima de 5, i una qualificació mínima de 3.5 punts en cada apartat 
(treballs pràctics i examen). A més, no podran aprovar els alumnes que tinguen 
mancances greus d’expressió oral i/o escrita.

9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT
9.1 Valoració dels alumnes

– opinions dels alumnes expressades en les tutories grupals i individuals.
–	Valoració	raonada	de	l’assignatura	expressada	en	la	memòria	final	de	pràc-

tiques.
– Enquestes d’opinió i avaluació de l’assignatura i el professorat elaborades 

pel Secretariat de Qualitat de la UA.
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9.2 Valoració del professorat i decisions de canvi
–	Valoració	de	les	opinions	expressades	per	l’alumnat.
–	Valoració	de	l’assistència	a	classe.
–	Valoració	dels	resultats	acadèmics	finals.
– Grau d’acompliment del temari de l’assignatura.






