
Presentació 

En aquest curs s'analitzen i s'aprofundeix en els processos didàctics d'ensenyament-aprenentatge de les 
habilitats lingüístiques de comprensió i producció oral i escrita en les etapes d’Infantil i cicle inicial de 
l’educació Primària. D'altra banda, també es pretén observar procediments i orientacions per desenvolupar 
la reflexió metalingüística. 

Així mateix, es concep la literatura en les seves diferents formes com a font i eina bàsica en l'aprenentatge 
de la llengua, així com a component estructurador d'aprenentatges. 

En concret, aquest curs fomenta la reflexió i el treball pràctic entorn: 

- les formes d’organitzar les propostes de treball lingüístic a l’aula, 
- l’ensenyament de la reflexió sobre els continguts lingüístics amb els nens i nenes 
- l’ensenyament de la llengua en totes les matèries. 

 

Destinataris 

 
 
 

Docents de Sagrat Cor de Terrassa. 

 

Objectius 

 
 

- Integrar la literatura i la reflexió metalingüística en el desenvolupament de les activitats d'ensenya-
ment-aprenentatge de l’àmbit lingüístic (llengua oral, lectura i escriptura). 

- Identificar i reconèixer els components essencials de la comprensió lectora. 
- Treballar i experimentar el procés de la composició escrita. 
- Analitzar i crear diferents dinàmiques, propostes i materials vinculats a l’àmbit lingüístic (lectura i 

escriptura) 
 
 
 
 
 

Continguts 
 
 
 

1. EL PAPER DE LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL EN LA COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITES 
▪ Els textos literaris com a models per a la comprensió i expressió escrites a l’Educació Infantil i Pri-

mària. 
▪ El gaudi de la lectura. 

 
2. L’ENSENYAMENT/APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESCRITA 
▪ Els processos de comprensió lectora i expressió escrita. Per què comprendre i escriure són habilitats 

tan complexes? 
▪ L’aprenentatge de la lectura i escriptura avui. Com i quan? 
▪ Els gèneres textuals i les seves funcions i usos. 
▪ Recursos per al desenvolupament de la llengua escrita: materials, propostes i activitats. 

 
LA LECTURA 
▪ Què entenem avui per llegir? Factors principals que intervenen en la comprensió lectora. 
▪ Dimensions i estratègies de lectura. 
▪ Pràctiques de lectura.  

 
L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
▪ Què entenem per escriure? Factors principals que intervenen en l’expressió escrita. 
▪ Procés de composició del text escrit a l’Educació infantil i a l’Educació Primària. La gramàtica del 

text. 
▪ Pràctiques d’escriptura.  

 

Formadores 
 
 

Rosa Soler Prat. Màster en Innovació Educativa. Professora de l’Àrea de Llengua i Literatura i les seves 
didàctiques a la FPCEE Blanquerna als estudis de Grau Educació Primària.  
 
Míriam Turró Amorós. Doctora en Didàctica de la Llengua i Literatura, màster en Recerca de la Llengua i 
la Literatura, llicenciada en Filologia Catalana i mestra d’educació primària. Professora de Didàctica de la 
llengua i la Literatura a la FPCEE Blanquerna i a la Universitat de Barcelona. També col·labora a la Funda-
ció Collserola. 
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http://blogs.escolacristiana.org/formacio 
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta. 
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació.  Si no  ho esteu caldrà que tramiteu l’alta 
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”. 

 

 

 

Lloc de realització 

La formació es farà totalment online amb zoom de la Fundació de l’escola cristiana de Catalunya. 

Els participants rebran un enllaç abans de l’inici del curs. 

Calendari i durada 
 

Dates:  Inici: 27/01/2021           Final: 19/05/2021 
Dates aula virtual: 27 de gener, 17 i 24 de febrer, 3 de març, 21 i 28 d’abril, 5 de maig 2021. 
Horari aules virtuals: de 17.15h a 19.15h 

Modalitat:  online (aules virtuals i teleformació) 

Durada:  14h AV + 6h T 

 
Preu  

 

Import TOTAL pel grup (Independentment del nombre de participants, tot i que el màxim és de 30 per poder 

bonificar)= 2380,98€     

Bonificació per participant: 171€ . L'import total a bonificar, en cap cas superarà l'import total de la formació. 

Altres aspectes 
 

Dates de la formació 

A partir d’una setmana abans de l’inici d’una formació NO ES POT CANVIAR CAP DATA (excepte en el cas que es 

tracti d’una causa de Força Major com ara malaltia o accident del formador, vaga general o qualsevol aspecte 

imprevisible que pugui afectar a la realització de la formació). En aquest darrer cas, cal que ho comuniqueu im-

mediatament a la FECC.  

Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (fundación estatal para la formación en el empleo) i detec-

ten una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar la inversió econòmica. 

Assistència dels docents al curs  

Pel obtenir el certificat d’assistència cal que el docent hagi assistit a un 75% de les aules virtuals (classes a 

temps real) i que hagi aprovat la teleformació segons nota del formador. 

Bonificacions 

No podran ser objecte de bonificació les participacions que no arribin al 75% d’assistència de les aules virtuals del 

curs, i/o que no hagi aprovat la teleformació, la participació dels Autònoms, i les inscripcions en les quals el parti-

cipant (particularment) hagi pagat alguna quantitat. També cal que els docents s’ inscriguin al curs a través de la 

web per tal de bonificar. 

Documentació del curs  

Participants: 
o Hauran de respondre a un qüestionari d'avaluació de la qualitat de l'acció formativa una vegada acabat el 

curs, el trobaran al moodle. 

o Rebran per mail el certificat d’assistència al curs una vegada acabat i ens hauran de retornar una còpia 
signada on posa “he rebut”.  

 

El formador trobarà al moodle del curs: 

✓ Llistats d’assistència de cada sessió que haurà de signar. 

✓ Un document d’avaluació final de l’aprenentatge 

✓ Full de valoració del curs que ha d'emplenar. 

A més, l’escola ens haurà d’enviar: 

-Fulls d'inscripció dels docents segellats i signats pel titular del centre (cada docent ha d'anar a la web de la 

FECC, i clicar Formació < Cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada. Allà trobaran el seu historial i 

podran imprimir el full d'inscripció del curs que es tracti). 

- Cost salarial. Es pot utilitzar un sol full per a tots els participants de cada curs. Estava la plantilla adjunta al mail 

d’avís d’inscripció oberta que us vam enviar. 

- Formulari d'informació a la Representació legal dels treballadors. Estava la plantilla adjunta al mail d’avís 

d’inscripció oberta que us vam enviar. 
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