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CURS ONLINE

Literacy – la destresa absent
Descripció
• Curs online amb una duració de quatre mesos.
Objectius
• Introduir els fonaments de la lectoescriptura en anglès (literacy) en una
edat primerenca.
• Aportar una guia clara i engrescadora per a l’aprenentatge de la
lectoescriptura en anglès.
• Proporcionar estratègies i activitats que ajudin als alumnes a
desenvolupar les destreses de lectura i escriptura.
• Analitzar el desenvolupament de la lectoescriptura des de l’etapa de prelectura a l’etapa de lectura consolidada.
• Treballar la lectoescriptura a nivell de paraula, text i oració.
• Introduir la metodologia Synthetic Phonics com una eina de
lectoescriptura.
• Aprofundir en el treball de Synthetic Phonics a l’aula d’Infantil i Primària.
Jocs i rutines.
• Aprendre a avaluar la lectoescriptura: mètodes i eines.
Continguts
o Lectoescriptura en anglès (Literacy): què és i com desenvoluparla.
o Les destreses de pre-lectura. Activitats i jocs per al seu
desenvolupament.
o Les destreses d’alt contingut cognitiu (HOTS) i la lectoescriptura.
o Projectes de lectoescriptura.
o Metodologia Synthetic Phonics: rutines per a Infantil i Primària
o Conceptes de Blending i Segmenting per al desenvolupament de
la lectoescriptura.
o Activitats i jocs amb phonics: reconeixement i relació de sons i
grafies, decodificació i codificació.
o Materials decodificables: com utilitzar-los.
o Avaluació de la pre-lectura i la lectoescriptura.

Metodologia
•

Curs online sense tutorització. Continguts i activitats multimèdia
estructurats en mòduls.

Destinataris
•

Mestres de l’especialitat de llengua anglesa, Educació Infantil i Cicle
Inicial.
Nivell d’anglès necessari: mínim B1.

Formació
• Curs en format d’autoestudi. Continguts supervisats per Oxford
University Press.
Calendari:
• Inici: 28 de març de 2019
•

Fi: 7 de juliol de 2019

Hores certificades
• 30 hores
Requisits de certificació
•

Completar els exercicis d’autoavaluació en el curs amb un mínim del
75% de les respostes correctes

Lloc: Curs telemàtic a través del Campus Obert de la Universitat de Barcelona.
Places: 300
Preu: 50 €
Període d’inscripció: del 6 de febrer al 22 de marc de 2019
Inscripció
Per Internet: Formulari de matrícula
Informació i/o consultes
Informació inscripcions: icecursos@ub.edu Tel.: 934 021 024
Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al
professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del
Departament d’Educació.
Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de
formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per a
participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui
cada convocatòria.
Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones
inscrites.

