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Objectius: 
1. Introduir-nos en el món del procés de la lectura i escriptura dels infants de l’etapa 

d’educació infantil i primària.
2. Analitzar el currículum de l’educació infantil i primària respecte l’àmbit lingüístic i treure 

recursos i estratègies.
3. Aprofundir en els diferents recursos que ajuden a desenvolupar aquest procés amb 

respecte.
4. Aprofundir en les dificultats de la parla que poden interferir en l’adquisició del procés de la 

lectura i escriptura i diferents propostes que ajuden a millorar aquestes dificultats.
5. Aprofundir en les diferents dificultats del procés de lectura i escriptura i conèixer 

estratègies per detectar-les i acompanyar-les.  

Continguts:
• L’acompanyament emocional respectuós respecte el desenvolupament de la lectura i 

escriptura en l’etapa 3-6 i 7-12. 
• Aspectes evolutius de l’etapa 3-6 i 7-12.

• Les dimensions i les funcions del llenguatge
• El currículum d’educació infantil i primària.
• La parla i les seves dificultats.
• La cançó i els jocs lingüístics. 
• El procés de lectura i escriptura i les seves etapes des d’un enfocament globalitzat i 

competencial.
• El món del conte i els seus beneficis respecte a aquest procés. 
• Les propostes i les provocacions que ajuden a adquirir un bon procés a l’etapa d’infantil i 

primària.
• Les dificultats del procés de lectura i escriptura. Anàlisis i acompanyament.



METODOLOGIA I EIXOS DE TREBALL
 

El curs de formació s'impartirà amb una metodologia que combina la vivència, la reflexió i la 
teoria.

Cada sessió del curs tindrà un recorregut similar: experiències pràctiques i vivències sobre el 
tema per posteriorment anar cap a la reflexió del viscut. I a partir d'aquesta reflexió 
començarem el recorregut cap als conceptes i el desenvolupament del marc teòric de l’àmbit 
lingüístic amb les seves dimensions (comunicació oral, lectora, expressió escrita i literària) amb 
un ús pràctic i global interrelacionant els diferents àmbits d’aprenentatge.  
 

La vivència o formació personal. 
La formació personal consisteix en vivenciar diferents dinàmiques que ens fan reflexionar sobre 
l’acompanyament als infants en l’adquisició de  la lectura i escriptura.  Anirem compartint el 
nostre dia a dia a l’aula, donant diferents visions que ajuden al desenvolupament personal de 
cada professional per tenir estratègies davant de les diferents etapes que viuen els infants 
respecte a aquest procés, combinant aquesta part de vivència amb la part teòrica. 
 

La reflexió i l'anàlisi de situacions pràctiques 
Es promouran espais de grup on compartir i reflexionar sobre situacions pràctiques i recursos 
que ajuden als infants a adquirir el procés de lectura i escriptura.

 

La teoria 
Els recursos teòrics tindran la funció d'aportar eines per a la reflexió i permetre'ns aprofundir en 
els temes proposats.




OPCIONS DE LA FORMACIÓ:

1- CURS COMPLET: durada de 110 hores. 72 hores presencials (9 mòduls) i 38 hores 
de treball personal. (100€ per mòdul + 60€ de matrícula*)

2- CICLE INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA: durada de 62 hores. 40 hores 
presencials (5 mòduls) i 22 hores de treball personal. (100€ per mòdul + 45€ de 
matrícula). Dates 2019-20: 19/10, 16/11, 14/12, 25/1, 8,2

3- CICLE MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA: durada de 48 hores. 32 hores 
presencials (4 mòduls) i 16 hores de treball personal. (100€ per mòdul + 45€ de 
matrícula). Dates 2019-20: 14/3, 18/4, 9/5, 6/6.

*aquesta matrícula és exclusiva per a les persones que indiquen en la inscripció inicial la seva participació en la formació completa. En el cas de
   realitzar la inscripció per separat a les dues parts de la formació es pagaran les dues matrícules corresponents.

1 Dissabte al mes. Horari de 9 a 18h

Destinataris: 
Mestres, educadors i tècnics, especialment de primària. Aquest curs també estarà obert a altres 
persones interessades però es prioritzarà la participació de persones que ja treballen a l’àmbit 
educatiu. 

Coordina i imparteix:  
DESIREÉ HORTIGÓN FLORES
Mestra d’educació Infantil i Primària. Diplomada en logopèdia.
És mestra i cap d’estudis d’Infantil de l’Escola Congrés-Indians de Barcelona. Forma part de 
l’equip directiu des de el seu origen.
Ha treballat com a mestra associada durant tres anys en el departament de Didàctica de la 
Llengua de la Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB).
Ha realitzat nombroses formacions a diverses escoles de diferents països que han ajudat a la 
creació del projecte pedagògic de Congrés-Indians; algunes d’aquestes formacions s’han 
centrat en indrets com Pistoia ( Italia), Summerhill ( Regne Unit) o escoles de Finlàndia.
Ha participat en nombroses formacions a mestres a través del CRP de Palma de Mallorca, del 



CERTIFICACIÓ

La certificació del curs s’atorgarà amb l’assistència a un mínim del 80% del total d’hores 
presencials juntament amb el lliurament del treball final.

No es podran cursar mòduls de la formació per separat i el compromís de pagament i assistència 
és per la totalitat de la formació (9 o 4+5 mòduls). En aquest sentit, la no assistència a un mòdul 
no eximeix del pagament del mateix.

RECONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Aquesta formació està en procés de ser reconeguda oficialment pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i de ser inclosa dins de les activitats de Formació Permanent del 
Professorat.

ENTITAT ORGANITZADORA: 
Asociación Educación Viva y Activa amb la col·laboració de SENDA – Centro de 
Acompañamiento a la Infancia y la Familia. 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
cursos@sendabcn.com
www.sendabcn.com
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