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En el marc del projecte 2014 ARMIF 00017 —dins els ajuts a la recerca per a la millora 

i innovació en la formació de mestres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya—, dos professors de l’assignatura Llengua Catalana per a l’Ensenyament 

de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona experimenten estratègies 

didàctiques per millorar la llengua oral i escrita dels alumnes de la doble titulació 

d’Educació Infantil i Primària. El projecte vol conèixer la realitat del punt de partida 

lingüístic i cultural dels alumnes de la nova doble titulació i perfilar amb elements 

objectius i precisos les competències comunicatives que la societat demana actualment 

als mestres en exercici. Parteix de l’experiència dels professors en projectes d’innovació 

docent i es proposa el disseny de proves objectives per mesurar la competència 

lingüística i cultural dels futurs mestres en català, espanyol i anglès, tant a l’inici com al 

final del primer curs acadèmic. Alhora, també s’elaboren qüestionaris destinats als 

mestres en exercici a fi de determinar els tipus de textos, contextos, registres i habilitats 

específiques que ells usen per a cadascuna de les llengües. Finalment, es dissenyen 

activitats didàctiques per millorar la competència comunicativa (lingüística, cultural i 

digital) del futur mestre, tant en les assignatures de llengua de la doble titulació, 

impartides durant el primer curs de la carrera, com en altres assignatures que es 

desenvolupen a segon i tercer curs.  

 

Durant el curs 2014-2015, a l’assignatura de Llengua Catalana per a l’Ensenyament s’ha 

treballat al voltant de tres projectes que tenen com a base la construcció compartida del 

coneixement necessari per elaborar els diferents gèneres discursius, la implicació dels 

alumnes en les activitats, les sortides de l’aula, la presència de la literatura i la cultura 

com a element motivador, el foment de la creativitat i la reflexió sobre el propi 

aprenentatge. Pel que fa a les estratègies didàctiques per millorar l’escriptura, s’han 

plantejat al voltant de tres eixos: utilitzar un enfocament teoricopràctic de les tasques en 

què els coneixements teòrics quedin reflectits en els textos escrits, partir de la literatura 

com a font de pensament i gaudi personal, i fomentar l’escriptura creativa com a motor 

del procés d’aprenentatge. 

 

Els tres projectes en què els alumnes han treballat són els següents: primer, a partir 

d’una exposició de Joan Brossa, interpretació comparada de dos poemes i redacció d’un 

comentari en un blog sobre una aplicació didàctica per a alumnes de Primària o 

Secundària; segon, elaboració d’una comunicació acadèmica sobre una proposta 

didàctica per a Educació Infantil o Primària que tenia com a base una ruta literària 

relacionada amb una festa popular; tercer, escriptura d’un conte creatiu per a nens a 

partir d’un estímul visual. Els alumnes han recollit aquesta trajectòria de millora 

lingüística i cultural en un portafolis digital (MyDocumenta), en el qual s’apleguen de 



manera multimodal totes les tasques que han fet i la reflexió sobre el popi procés 

d’aprenentatge.  

 

Els resultats de l’anàlisi qualitativa d’aquestes mostres i de les noves proves inicials de 

competència lingüística i cultural de l’actual curs 2015-2016 ens han portat a una 

reelaboració de les activitats per al curs de llengua catalana actual. Des del punt de vista 

quantitatiu, la millora en les competències de llengua oral i escrita dels alumnes del curs 

2014-2015 ha estat evident, i els mateixos alumnes han valorat positivament l’estratègia 

d’aprenentatge a través dels projectes. 

 


