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Continguts 
 
 

 Les habilitats lingüístiques: Processos de comprensió i expressió orals. Activitats per a 
nivells inicials
i superiors. La comprensió lectora en L1 i L2. L’expressió escrita des dels nivells 

inicials als superiors.  
 Programació i planificació

a. Elements de la programació: els objectius i les tasques, les competències, els 

continguts (diferències segons nivells), metodologia, temporització i activitats 

(tipologia i criteris de selecció, adaptació i creació).  
b. Elaboració d’unitats de treball (seqüència, unitat, sessió...). Consideracions 

generals i diferències entre nivells. Encaix en la programació del curs. Competències 

c. L’avaluació.  
 Materials i recursos per a l’ensenyament del Català: acolliment, nivells inicials i nivells 

superiors. Observació i anàlisi de models.
 Elaboració de seqüències per aprendre llengua

a. Planificació d’una unitat per a nivells inicials i superiors: destinataris (context, 
característiques, necessitats); tasca o objectiu final; objectius específics; selecció de 
continguts; distribució en sessions i temporització; previsió de l’avaluació adequada.

b. Activitats orals i escrites per desenvolupar les habilitats lingüístiques necessàries.
c. Elaboració de sessions: previsió de materials i recursos específics, desenvolupament 

d’activitats i previsió d’interaccions. 


 
Objectius 
 
 

 Conèixer i analitzar les característiques de les quatre habilitats lingüístiques des de la 

perspectiva d’un ensenyament-aprenentatge tant en L1 com en L2.
 Adquirir criteris metodològics per dissenyar activitats que potenciïn l’aprenentatge de les 

habilitats lingüístiques.
 Analitzar propostes didàctiques de llengua catalana per a persones adultes per tal de 

tenir criteris per triar recursos i materials específics.
 Conèixer i aplicar el procés de planificació d'unitats o seqüències didàctiques per a 

nivells inicials i superiors i veure el seu encaix en la programació.
 Reflexionar sobre el que representa l’avaluació i la seva aplicació en unitats, seqüències o 

sessions tant per a nivells inicials com per a nivells superiors.
 Elaborar unitats didàctiques per a nivells inicials i superiors:

 

1. Establir els objectius i continguts per a un curs i entorn concrets.  
2. Establir les diferents unitats de treball d'un curs concret.  
3. Planificar una seqüència didàctica: destinataris (context, característiques, 

necessitats); tasca o objectiu final; objectius específics; selecció de continguts; 

distribució en sessions i temporització. 

4. Proposar activitats diverses que promoguin la millora de les habilitats lingüístiques 

de l’alumnat i la reflexió sobre la llengua, dins de les sessions programades.. 

5. Triar els recursos i materials específics.  
Programar l’avaluació adequada. 





 
Avaluació 
 
 
L’assignatura s’avaluarà de forma continuada, a partir de la participació de l’alumnat en les 

classes i la realització d’una sèrie de tasques presencials o virtuals, proposades pel professorat 

(30%) i una tasca final en grup avaluable (70%) que consistirà en la realització i exposició oral 

de dues seqüències didàctiques, una per a nivells inicials i una altra per a nivells superiors. 
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