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APRENENTATGE I ANIMACIÓ DE LA LECTURA

El curs es compon dels següents apartats:

Mòdul 1. La lectura.

a. Què és la lectura? Què significa llegir?

b. Usos de la lectura. Funció lúdica de la lectura.

c. Què aporta la lectura.

Mòdul 2. Procés i aprenentatge de la lectura.

a. Etapes de la lectura.

b. Procés de la lectura.

c. Factors que intervenen en de la lectura.

Mòdul 3. Planificació de lectura.

a. Activitats de lectura per a les diferents etapes (infantil, primària i secundària).

Mòdul 4. Proposta a la lectura.

Proposta didàctica de dinamització de la lectura a i al centre.
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En aquesta formació els docents aprendran en què consisteix el procés d’ensenyament i 

aprenentatge de la lectura, així com també diverses tècniques i dinàmiques per a 

propiciar l’hàbit lector a l’aula, tenint en compte les característiques d'aprenentatge de 

cada etapa educativa.
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Curs totalment online i sense horaris, per tant, podràs entrar al curs en el moment que tu 

consideris.

Es compon de tres mòduls dels quals disposaràs d'accés des de l'inici, d'aquesta manera 

podràs organitzar-te la feina al teu ritme.

-ho, aniràs trobant diverses lectures, 

vídeos i activitats autoavaluatives (on es mostrarà un feedback). En ser totes les activitats 

-te durant el curs i fer-te participar en els fòrums. Al final del curs et trobaràs 

un qüestionari on hi haurà preguntes de tot el que haurem treballat durant la formació.

Per obtenir el certificat del curs s'hauran de complir les següents parts de 

l'avaluació:

• Primera part de l'avaluació: Realització de totes les activitats autocorrectives que es troben

dins de cada mòdul, obtenint una nota mínima de 80% per a considerar-ho superat.

• Segona part de l'avaluació: Participació activa a tots els fòrums obligatoris.

• Tercera part de l'avaluació: Realització de final del curs, on els alumnes

hauran una proposta organitzativa i didàctica basada en els aprenentatges realitzats

durant el curs.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 

80 sobre 100.
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En finalitzar aquest curs, serà competent en:

• Identificar les característiques de la lectura, les seves funcions i aportacions, amb la finalitat de 

conèixer els seus usos en les diferents etapes educatives.

• Comprendre el procés de la lectura i els factors que intervenen en aquest

procés, amb de poder identificar diferents tipologies de lectura.

• Conèixer diferents tipologies de lectura, per a les diferents etapes educatives, a 

través de diferents propostes, amb la finalitat a planificar i dur a terme una seqüència

didàctica segons les necessitats de les diferents etapes educatives.

• Dissenyar accions de gestió, coordinació i planificació al centre i a per a promoure

lector en , mitjançant el disseny de propostes lúdiques i didàctiques de lectura.

COM FUNCIONA EL CURS?

AVALUACIÓ

OBJECTIUS
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CERTIFICACIÓ

Curs reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació 

permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als 

mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). 

També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació podeu consultar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (DOGC).

Podeu accedir fent clic aquí. 

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) 

per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si 

la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en 

edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).
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https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=615777



