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PROJECTE DE CURS DE POSTGRAU COM A TÍTOL PROPI DE LA UIB 
 

1. TÍTOL DEL CURS:  
� «Expert Universitari en Desenvolupament de Competències en Lectoescriptura. Títol 
propi de postgrau de la UIB (10 crèdits)». Per a titulats universitaris. 

 
2. ÒRGANS DE DIRECCIÓ DEL CURS 
  2.1. DIRECTOR DE LA UIB 
  Dr. Gabriel Janer Manila 
  Doctor en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. 
  Professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB. 
 
  2.2. DIRECTOR DE L’ENTITAT COL·LABORADORA 
  Sr. Alfonso Rodríguez Badal 
  Llicenciat en Filologia Hispànica a la Universitat de Saragossa. 
  Director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar. 
   
  2.3. ALTRES CÀRRECS 
  COORDINACIÓ TÈCNICA I ACADÈMICA: 
  Sra. Mar Rayó González. Diplomada en Educació Social. Coordinadora de  
 postgraus de l’Institut de Ciències de l’Educació.  

   
3. OBJECTIUS DEL CURS O BÉ JUSTIFICACIÓ DEL CURS I OBJECTIUS 

- Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre l’adquisició i la consolidació dels 
processos de lectura i d’escriptura.  

- Assolir coneixements teòrics i pràctics sobre l’avaluació de l’adquisició i la 
consolidació (centrat en el segon cicle de primària) dels processos de lectura i 
d’escriptura. 

- Conèixer i aplicar estratègies metodològiques i recursos per facilitar 
l’aprenentatge del procés de lectura i escriptura a segon cicle de primària.  

- Aprofundir en el coneixement de recursos funcionals per a la dinamització i 
l’animació a la lectura. 

- Conèixer diferents dinàmiques i agrupaments per treballar la lectura i 
l’escriptura d’una manera significativa i inclusiva. 

 
4. DURADA I DATES PREVISTES 
 
  4.1. Durada en períodes acadèmics: 
   X 1 quadrimestre 
   
  4.2. Durada total del curs en hores: 102 hores. 
 

4.3. Durada de les pràctiques, el projecte o treball d'investigació: no es preveu de 
fer cap projecte o treball d’investigació, però cada mòdul formatiu inclou la 
realització, a càrrec de l’alumnat, d’activitats i exercicis pràctics. 

 
  4.4. Dates previstes de realització del curs 



 � data prevista d’inici: 7 de maig de 2010. 
 � data prevista de finalització: 24 de juliol de 2010. 
 � dies setmanals de classe: 2 
 � horari previst: els divendres de 16.30 a 21.30 hores i els dissabtes de 9.30 a 14.30 
 hores 
 
5. PROJECTE FORMATIU / PLA D’ESTUDIS 
 
 5.1. PROGRAMA 
  

MÒDUL 1: Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura i aplicació real 
de les competències en lectoescriptura (22 hores) 
Objectius: 
� Conèixer la contribució de les diferents competències en el procés d’aprenentatge de 
la lectura i l’escriptura.  
� Identificar els trets bàsics de les teories constructivistes i la seva implicació en el 
procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura 
— Reconèixer les diferents etapes del procés d’aprenentatge de l’escriptura. 
— Conèixer el procés d’escriptura de textos i les diferents possibilitats d’intervenció a 
l’aula en l’assoliment d’aquest procés que experimenten els alumnes. 
— Identificar les diferents fases del procés de lectura i sensibilitzar el professorat en la 
necessitat que els infants aprenguin estratègies de lectura. 
— Conèixer les diferents tipologies textuals i com utilitzar-les a l’aula en el procés 
d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura  des d’una perspectiva constructivista. 
Programa: 
1.1. La lectura i l'escriptura i la seva relació amb el desenvolupament de les 
competències bàsiques. 
1.2. El model constructivista: aplicació real d’aquest model en l’aprenentatge de la 
lectura i l’escriptura. 
1.3. Fases d’adquisició de l’escriptura. El procés d’escriptura de textos. 
1.4. Estratègies relacionades amb l’aprenentatge de la lectura. El procés lector. 
1.5. El treball amb textos reals: les diferents tipologies textuals. 
 
MÒDUL 2: Tècniques de dinamització de grups aplicades al desenvolupament de 
competències en la lectoescriptura (4 hores) 
Objectius: 
— Conèixer el funcionament bàsic dels grups, els processos que hi esdevenen i les seves 
implicacions en l'ensenyament i l'aprenentatge. 
— Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre la dinàmica de grups i la seva 
incidència en l'aprenentatge i els processos d'interacció a l'aula. 
— Promoure la utilització de les tècniques de dinàmica de grups com a recurs per a 
l'aprenentatge de les competències de la lectoescriptura. 
Programa: 
2.1. Introducció a les característiques pròpies dels grups. 
2.2. Conceptes bàsics de dinàmica de grups. 
2.3. Tècniques de dinàmica de grups aplicades a l’ensenyament i aprenentatge de les 
competències en lectoescriptura. 
2.4. Actituds facilitadores de l’aprenentatge a l'aula. 
 



MÒDUL 3: La biblioteca escolar i d’aula: espais de suport a la lectura i 
l’escriptura (12 hores) 
Objectius: 
— Reconèixer la biblioteca escolar i la d’aula com a espais de suport per al 
desenvolupament de competències en lectoescriptura. 
— Aprendre a dissenyar i realitzar activitats de suport i foment a la lectura i l’escriptura 
des de la biblioteca escolar. 
— Conèixer les principals estratègies i els recursos per seleccionar materials de 
biblioteca que puguin servir per fer activitats de suport a la lectura i l’escriptura. 
Programa: 
3.1. La biblioteca escolar i d’aula. 
3.2. Activitats de suport i foment de la lectura i l’escriptura a la biblioteca escolar. 
3.3. La selecció de materials de biblioteca per al suport a la lectura i l’escriptura. 
  
MÒDUL 4: Disseny, implementació i avaluació d’activitats d’animació a la lectura 
i l’escriptura (18 hores) 
Objectius: 
— Conèixer els principals conceptes i característiques de l’animació a la lectura i 
l’escriptura. 
— Aprendre a dissenyar, implementar i avaluar projectes que tinguin com a objectiu el 
foment de la lectura i l’escriptura creativa. 
— Reflexionar sobre la importància que els diferents agents educatius, socials i 
culturals tenen en l’animació a l’escriptura i la lectura. 
Programa: 
4.1. L’animació a la lectura i l’escriptura. 
4.2. Disseny de projectes d’animació a la lectura i l'escriptura. 
4.3. La implementació de projectes d’animació  a la lectura i l’escriptura. 
4.4. L’avaluació d’activitats de foment de la lectura i l’escriptura. 
 
MÒDUL 5: Transformacions en la lectoescriptura: l'alfabetització digital, 
literatura i TIC (9 hores) 
Objectius: 
— Conèixer els canvis que el paradigma Internet ha introduït en l'alfabetització literària. 
— Examinar noves mostres de creació literària i artística a la xarxa. 
— Aprendre a llegir “textos” ergòdics, de procedència genèrica diversa i a desenvolupar 
mecanismes d’anàlisi comparada. 
— Dur a terme pràctiques de lectura de literatura digital en tots els gèneres. 
— Formació d’una mirada global i actual sobre l’ensenyament de literatura amb 
tècniques i recursos ajustats als nostres temps i als nostres estudiants. 
Programa:  
5.1. Literatura i TIC: una introducció. 
5.2. Una nova realitat literària a la xarxa: quan la literatura perd els papers. 
5.3. Trànsits per la transversalitat (gèneres, formes i temes en la creació digital). 
5.4. Blogs, wikis i escriptura col·lectiva, narrativa digital, poesia digital, ciberteatre. 
5.5. Recursos digitals per a l’ensenyament de literatura: Facebook, Moodle, blogs, 
wikis, etc. 
 
MÒDUL 6: Estratègies per a l’avaluació de competències en lectoescriptura (9 
hores) 
Objectius:  



— Treballar l'avaluació  com una part del procés d'aprenentatge. 
— Conèixer diferents tipus d'avaluació i la seva aplicació en diversos moments de 
l'aprenentatge. 
— Reflexionar sobre què avaluam, quan avaluam i com ho fem. 
Programa: 
6.1. Les possibilitats educatives de l'avaluació. 
6.2. L'anàlisi dels resultats de l'avaluació. 
6.3. Avaluació de les quatre habilitats linguístiques. 
6.4. Diferents activitats pràctiques i l'avaluació d'aquestes. 
 
MÒDUL 7: Programes de suport a la lectoescriptura (28 hores) 
Objectius: 
— Conèixer les principals eines per al disseny de programes de suport a la 
lectoescriptura. 
— Aprendre a dissenyar materials que serveixin per al desenvolupament de 
competències en lectoescriptura. 
— Examinar i reflexionar sobre les bones pràctiques en el suport a la lectura i 
l’escriptura. 
Programa: 
7.1. El disseny de programes de suport a la lectoescriptura. 
7.2. La creació de materials per al suport de la lectura i l’escriptura. 
7.3. Bones pràctiques en el desenvolupament de competències en lectoescriptura. 
7.4. L’avaluació de programes de suport a la lectoescriptura. 

 
 5.2. METODOLOGIA 

La caracterització metodològica del curs segueix la multivarietat metòdica, la 
flexibilitat, la interrelació i participació activa de l’alumnat, i es fonamenta en: 

— Classes magistrals amb suport audiovisual i documentació. 
— Tallers pràctics per dotar d’estratègies i de tècniques d’ensenyament de 
competències en lectoescriptura. 
— Treball individual o en grup d’aplicació dels continguts dirigits i tutelats pels 
professors/es. 
— Aprenentatge basat en la lectura, l’intercanvi d’experiències i la reflexió. 

 
 5.3. MITJANS DIDÀCTICS NECESSARIS 
 — Material fungible: fotocòpies i bibliografia. 
 — Mitjans propis a disposició del projecte: material audiovisual. 
 
 5.4. INFRAESTRUCTURA PER A LA IMPARTICIÓ DEL CURS 
 — Proposta del/s lloc/s d’impartició: Sa Riera. 
 — Descripció de l’aula o el local: amb capacitat per a 65 alumnes. 
 
 5.5. PERSONAL DOCENT 
  
 A) Professorat de la UIB 
 
 Nom i cognoms: Catalina Salas Salas. 
 Situació acadèmica: professora associada d’universitat. UIB. 
 Àrea de coneixement: Pedagogia i Didàctica Específiques. 
 



 Temes per impartir: Hores: 
Ensenyament i aprenentatge de la lectura i 
l’escriptura i aplicació real de les 
competències en lectoescriptura. 

22 

 
      
 B) Personal  de la UIB no docent 
 
 Nom i cognoms: Mar Rayó González 
 Curriculum vitae resumit: diplomada en Educació Social per la UIB, postgrau en 
 Gestió Cultural per la Universitat Oberta de Catalunya i màster en Promoció de la 
 Lectura i la Literatura Infantil i Juvenil per la Universitat de Castella-la Manxa. 
 

Temes per impartir: Hores: 
Disseny, implementació i avaluació 
d’activitats d’animació a la lectura i 
l’escriptura. 

18 

 
 
 C) Professorat extern a la UIB 
  
 Nom i cognoms: Victòria Picó Aguiló. 

Curriculum vitae resumit: llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Psicologia, per la 
UIB. Cap del Departament d’Orientació de l’IES Sineu. Títol d’Experta Universitària en 
Formació de Formadors per l’Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les 
Illes Balears (ICE) i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. 
 

Temes per impartir: Hores: 
Tècniques de dinamització de grups 
aplicades al desenvolupament de 
competències en lectoescriptura. 

4 

 
 Nom i cognoms: Margalida Llabrés Abrines 

Curriculum vitae resumit: llicenciada en Documentació per la UOC, diplomada en 
Relacions Laborals per la Universitat de les Illes Balears i directora de la Biblioteca 
Municipal de Binissalem. 

 
Temes per impartir: Hores: 
La biblioteca escolar i d’aula: espai de 
suport a la lectura i l’escriptura. 

12 

 
 Nom i cognoms: Laura Borràs Castanyer 

Curriculum vitae resumit: llicenciada en Filologia Catalana (1993) i doctora en 
Filologia Romànica (1997) per la Universitat de Barcelona, amb Doctorat Europeu 
(1997) i Premi Extraordinari (1998) de la Divisió de Ciències Humanes i Socials de la 
Universitat de Barcelona. Professora de Teoria de la Literatura a la mateixa universitat. 
 
Temes per impartir: Hores: 
Utilització de les noves tecnologies com a 9 



recurs per al desenvolupament de les 
habilitats lingüístiques i comunicatives. 

 
 Nom i cognoms: Aina Font Ortega. 

Curriculum vitae resumit: mestra d'Educacio Primària, Infantil i Anglès; professora de 
Català; membre de l'Equip de Suport a la Immersió (Ensenyament de Llengües) entre 
els cursos 1996 i 2007. 
 
Temes per impartir: Hores: 
Estratègies per a l’avaluació de 
competències en lectoescriptura. 

9 

 
 
 Nom i cognoms: Joana Maria Pla Miró. 

Curriculum vitae resumit: llicenciada en Psicopedagogia per la UIB, diplomada en 
Educació Social, diplomada en Audiciió i Llenguatge. Responsable del Pla de Suport a 
la Lectoescriptura de l’Institut per la Convivència i l’Èxit escolar. 
 
Temes per impartir: Hores: 
Programes de suport a la lectoescriptura. 28 
 
 
RESUM DE LA PROPOSTA DE PROFESSORAT 

PROCEDÈNCIA DEL 
PROFESSORAT 

Nombre de 
docents 

Nombre 
d’hores 

% de càrrega 
docent 

Universitat de les Illes Balears 1 22 21,57 
Altres universitats espanyoles 1 9 8,82 
Universitats estrangeres    
Administració pública 5 71 69,61 
Empresa pública    
Empresa privada    
Altres 
(....................................................) 

   

TOTAL 7 102 100 
  
 
 5.6. ALUMNES 

Nombre màxim d'alumnes: 70 
Nombre mínim d'alumnes: 25 

 Requisits: 
— Requisits d’accés al curs: llicenciats en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia; 
diplomats en qualsevol de les especialitats dels estudis de Mestre (Infantil, Primària, 
Educació Especial, etc.), i diplomats en Educació Social. 
Criteris de selecció dels alumnes: es prioritzarà l’accés d’aquelles persones que  
treballin en el marc del Pla de Suport a la Lectoescriptura desenvolupat per l’Institut per 
a la Convivència i l’Èxit Escolar, així com d’aquelles persones que hagin realitzat 
cursos de formació permanent a l’ICE de la mateixa temàtica. 

 
  



5.7. PERIODICITAT 
  anual 
  biennal 
          X  altres:  
 
 5.8. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS 

a) Percentatge d’assistència mínima al curs sobre el nombre d'hores lectives (requisit 
per ser avaluat): 80%. 

 b) Forma d’avaluació: assistència i treballs de classe. 
 c) Convocatòries d'avaluació: 
  — nombre de convocatòries: 2. 
  — dates de la/les convocatòria/es: setembre de 2010 i febrer de 2011. 
 d) Avaluació general del curs: externa 
 

Nota: No es realitzarà avaluació modular, sinó que l’avaluació final serà la del conjunt 
del curs. 
 
 

 5.9. BEQUES  
 Es preveu la concessió de beques:   X sí     no 
 Nombre de beneficiaris en cas afirmatiu:  
 Import de la beca per alumne:  
 Procedència de l'import:   sobre el pressupost d'ingressos 
       X  finançat per una entitat externa 
 Condicions de concessió de beques:  
 
 
 
6. ENTITATS COL·LABORADORES 

Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació i Cultura del 
Govern de les Illes Balears. 

 
7. PREINSCIPRCIONS I MATRÍCULA 
 7.1. Preu total del curs (matrícula): 950 euros 
 7.2. Forma de pagament: transferència bancària, en efectiu o amb targeta de crèdit. 
  a) import de la preinscripció: 0 euros 
  b) terminis de pagament: 400 euros en formalitzar la inscripció i 550 euros 
   entre del 24 al 31 de maig. 
  c) preu dels mòduls o fórmules flexibles:  
 

Preinscripció: del 12 al 20 d’abril de 2010  



 


