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Consciència Fonològica i inici al procés lector 

 (3 a 6 anys) 

   Descripció de l’activitat 

Al llarg d’aquesta formació presentarem el marc teòric per iniciar  l’aprenentatge 
lector, analitzarem els diferents factors i habilitats metalingüístiques òptimes per 
desenvolupar aquest procés.  

Reflexionarem sobre activitats, recursos i estratègies que ens ajudaran a 
estimular la consciència fonològica amb els alumnes. Elaborarem materials i 
compartirem experiències amb altres docents.  

   Objectius de l’activitat  

● Entendre la importància del llenguatge oral com a base de l’aprenentatge. 
● Conèixer les bases del desenvolupament del procés lector. 
● Comprendre la importància de la consciència fonològica per aprendre a 

llegir.  
● Compartir i reflexionar amb altres docents per tal d’adquirir nous recursos 

i estratègies didàctiques.  
● Dissenyar i desenvolupar activitats i materials per estimular la consciència 

fonològica a l’aula. 

 Continguts de l’activitat 

Mòdul 1: El llenguatge oral com a competència prèvia 

● Adquisició i evolució del llenguatge oral en les primeres etapes.  
● Aprendre llenguatge oral a l’escola. 

Mòdul 2: Marc teòric del procés d’adquisició de la lectura   

● Com aprenem a llegir. 
● Vies d’accés a la lectura: fonològica i lexical. 
● Factors que cal preveure per iniciar-se a aprendre a llegir. 

 

Mòdul 3: La Consciència Fonològica  

● Importància de la consciència fonològica en el desenvolupament lector. 
● Programes d’estimulació de la consciència fonològica.  
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Mòdul 4: Pràctica de la consciència fonològica a l’escola 

● Recursos materials i digitals per treballar a l’aula. 
● Disseny de les sessions de consciència fonològica. 
● El paper de la mestra en el desenvolupament de les activitats. 
● Models d’activitats de consciència fonològica i classificació per edats. 

Mòdul 5: Estratègies per ensenyar a llegir i escriure 

● El principi alfabètic de la lectoescriptura. 
● Breu introducció a les diferents metodologies d’ensenyament de la 

lectoescriptura. 
● Presentació del protocol d’observació per detectar símptomes d’alerta a 

Educació Infantil.  

 Metodologia 

La formació consta de:  

● 20h en sincròniques en directe en streaming (Zoom) que es realitzaran 
entre els dies 8 i 19 de juliol del 2022.  

○ Exposició teòrica del mòduls.  
○ Presentació d’activitats, recursos i materials. 
○ Reflexió conjunta en petit i gran grup entre els participants. 

  
● 10h de modalitat asincrònica (on line) a través de la plataforma Moodle.  

○ Lectura d’articles, visualització de vídeos i recerca de materials.  
○ Elaboració de diferents tasques avaluables a realitzar en paralꞏlel 

amb les sessions streaming.  
○ Participació en el fòrum del curs.  

Hores de durada  

El curs consta de 30 hores, repartides en: 20 hores sincròniques amb el Zoom, 
8 hores asincròniques amb el Moodle i 2 hores de treball personal. 
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Dates i horaris   

Del 8 al 19 de juliol del 2022.  

 Divendres 8 juliol: Carta de benvinguda a la formació i primer 
contacte amb la plataforma Moodle (modalitat asincrònica/online). 

 Sessions en modalitat sincrònica (streaming): 
 

o Dilluns 11 de 9h a 12.30h 
o Dimarts 12 de 9h a 12.30h 
o Dimecres 13 de 9h a 12h 
o Dijous 14 de 9h a 12.30h 
o Divendres 15 de 9h a 12h 
o Dimarts 19 de 9h a 12.30   

  
 Dilluns 18 juliol: Visualització d’un vídeo i reflexió sobre el seu 

contingut. Aclariment de dubtes via correu electrònic (modalitat 
asincrònica/online). 

 Del 20 al 22: realització i entrega de tasques pendents. 
 Dilluns 25 de juliol: publicació de l’avaluació. 

Lloc 

 Curs telemàtic a distància. 

 Destinataris  

Nivells educatius: Infantil, primer de Primària i mestres de suport a la inclusió.  

 Nombre de places 

Màxim 25 participants. 

Nom i cognom i titulació acadèmica de la persona formadora 

Gemma Martín Monegal: Mestra Educació Especial, Psicopedagoga i Logopeda. 

Natàlia Garcia Romero: Mestra d’Educació Infantil, especialista en audició i 
llenguatge i Logopeda. 
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Preu de la matrícula 

70 € 

60 € si la inscripció es fa abans del 23 de juny. 

Avaluació de l’aprofitament  

● Mòdul 1: Seleccionar una situació educativa del llibre “L’ús del llenguatge 
a l’escola, Departament d’Educació” i justificar la tria al fòrum del curs.  

● Mòdul 2: Contestar un qüestionari amb preguntes obertes i tancades. 
● Mòdul 3: Llegir les bases del programa “Comunicarnos” i sintetitzar les 

idees clau. 
● Mòdul 4: Crear una activitat de consciència fonològica i elaborar el 

material per compartir amb el grup.  
● Mòdul 5: Visualitzar un vídeo i reflexionar sobre el seu contingut.   

Avaluació de la satisfacció  

● Participació activa en les sessions en streaming en petit i gran grup. 
● Observació i seguiment de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts 

teòrics i pràctics i la seva aplicació. Aprofitament en la tasca professional 
dins l’escola i la seva concreció a l’aula. 

● Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa 
al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les 
expectatives del curs. 

Requisits de certificació 

● Mínim 80% d’assistència a les sessions sincròniques. 
● Elaboració del 100% de les activitats proposades. 
● Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts. 
● Realització i lliurament de totes les activitats pràctiques proposades. Totes 

les activitats avaluables han de ser assolides satisfactòriament amb 
aprofitament. 

 Publicitat 

Mitjançant la web de la FUMH, les xarxes socials i el Departament d’Educació. 

 


