
CURS EN LÍNIA
Del 5 al 9 de juliol de 2021

ELS ÀLBUMS IL·LUSTRATS COM A RECURS PER A 
L’ENSENYAMENT PRIMERENC DE L’ANGLÈS I DE VALORS

Els àlbums il·lustrats representen un gènere literari que els infants coneixen i gaudeixen des de ben petits en la seva llengua materna i que els 
hi permet aproximar-se a una nova llengua de manera comunicativa, mitjançant històries breus, explicades en un llenguatge ric i autèntic, i on 
les imatges fan de bastida per a la comprensió lectora. Els àlbums il·lustrats son també caixes de ressonància per a valors, actituds i emocions 
i la seva lectura contribueix al desenvolupament cognitiu i afectiu dels infants, més enllà de l’aprenentatge de llengües.
Des d’un punt de vista didàctic, els àlbums il·lustrats poden vertebrar propostes d’aula globals i transversals per treballar les diferents di-
mensions de la competència lingüística en llengua estrangera així com continguts i competències d’altres àmbits de coneixement. Les seves 
històries són veritables trampolins lingüístics per a la interacció entre el docent i els infants, o entre els infants, però també per a la imaginació, 
la creativitat, l’autoconeixement i el coneixement dels altres i del món. 
Aquest curs s’adreça a l’estudiantat dels graus de magisteri i de lletres relacionats amb l’ensenyament de llengües, a mestres d’educació infan-
til i primària especialistes d’anglès i al professorat d’escoles d’idiomes. És també una oportunitat d’ampliar els coneixements de la literatura 
infantil en llengua anglesa així com fomentar el gust per la lectura i l’escriptura creativa.

Observacions: Per poder seguir amb normalitat el curs cal tenir, com a mínim, un nivell B2 d’anglès.

Llengües d’impartició: Anglès

Coordinació: Alexandra Vraciu (Departament de Didàctiques Específiques de la UdL)

Equip docent: Anna Serrano Giménez (UdL), Iris Solà Cortada (UdL) i Alexandra Vraciu (UdL)

Durada: 20 hores 

Preu: 55,34 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta

MODALITAT
Curs en línia que es realitzarà a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida. El curs se seguirà de manera sincrònica.

METODOLOGIA
El curs s’impartirà íntegrament de manera virtual. En cada sessió es combinaran explicacions magistrals per videoconfèrencia, amb 
continguts oberts a la web i materials disponibles als recursos del CV; el treball individual i en grup dels estudiants mitjançant l’eina Lliçons 
del CV, i  les presentacions orals dels alumnes amb el feedback corresponent per videoconferència.
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Patrocinen:



INFORMACIÓ I MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Envieu-nos a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat

Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat 

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els 
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. 
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui 
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar 
l’import pagat.

Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu:

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

PROGRAMA  
Dilluns 5
 Alexandra Vraciu        
09.00-11.00 h  Picturebooks as a genre of children’s literature: definition, typology and narrative resources (image/text/peritext).
 (Videoconference)
11.30-12.30 h Values in contemporary English-written picturebooks: a literary and competency-based analysis. (Group work/self-study activities in 

Campus Virtual)
12.30-13.30 h Student presentations and feedback.
 (Videoconference)

Dimarts 6 
 Alexandra Vraciu        
09.00-11.00 h  Early foreign language learning: what opportunities are there in picturebooks? 
 (Videoconference)
11.30-12.30 h Picturebooks as a source of authentic input: discourse and phonological features. 
 (Group work/ self-study activities in Campus Virtual)
12.30-13.30 h Student presentations and feedback
 (Videoconference)

Dimecres 7 
 Anna Serrano     
09.00-11.00 h  Using picturebooks in the EFL class: scaffolding receptive skills and productive skills.
 (Videoconference).
11.30-12.30 h Group work (self-study activities in Campus Virtual).
12.30-13.30 h Student presentations and feedback.
 (Videoconference)

Dijous 8 
 Iris Solà    
09.00-11.00 h  Shaping one’s identity: developing the plurilingual and intercultural competency through picturebooks and skills and strategies for 

reading aloud.
 (Videoconference).
11.30-12.30 h Group work (self-study activities in Campus Virtual)
12.30-13.30 h Student presentations and feedback. 
 (Videoconference).
 
Divendres 9 
 Anna Serrano i Iris Solà
09.00-10.00 h  Lesson planning and design based on picturebooks.
 (Videoconference). 
10.00-11.00 h Group work (self-study activities in Campus Virtual)
11.30-13.30 h Feedback and conclusions.
 (Videoconference).


