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1. Ensenyar a redactar: fases del procés de composició                                           
textual

2. Fases d'escriptura infantil
3. Materials i activitats bàsics per aprendre a escriure
4. Què és un bon escrit a cada nivell? Les propietats dels textos
5. Continguts d'escriptura dels Decrets 181/2008 d'EI i 142/2007 d'EP
6. Funció de la llengua oral en l'aprenentatge de l'escriptura
7. Ortografia
8. Escriptura guiada, escriptura col·lectiva
9. Avaluar l'escriptura

Funcionament de l’Obrador

Al bloc de l'Obrador trobareu més informació i el formulari de 
solicituds dels complexos vitamínics, així com d'altres modalitats 
i destinataris de formació.

http://blocs.xtec.cat/ambelspeusaterra/

Enric Queralt i Catà
equeral2@xtec.cat



Llistat de complexos vitamínics
Composició:

•	 1 o 2 sessions de formació presencial de 2 hores: 90’ de formador i 30’ 
d’intercanvi i/o supervisió.

•	 Còpia en pdf  de tots els materials emprats a la sessió.
•	 1 proposta de treball intern.
•	 1	informe,	argumentat	i	justificat,	del	contingut	del	treball	intern	elaborat,	un	

cop revisat.

Import:

Una sessió presencial + proposta de treball intern + informe: 150€

Dues sessions presencial + proposta de treball intern + informe: 250€

Ensenyar i aprendre són, molt sovint, dues activitats que necessiten ésser reforçades.; 
dues activitats d’una complexitat extraordinària, moltes persones de fora de l’escola 
no ho imaginen. 
La implantació i el desenvolupament d’un currículum per competències bàsiques 
afegeix, encara, una mica més de complexitat. L’alumne ha d’esdevenir, progressivament, 
més i més protagonista del seu aprenentatge. 
Molts cops els equips docents i els directius veuen minvades les forces, davant 
d’aquesta nova situació: els caldria un reconstituent, una petita dosi de “vitamines”. 
Per facilitar-los la feina, aquest “obrador” posa a la venda diverses modalitats de 
complexos vitamínics de curta durada (1 o 2 sessions presencials) particularment  
relacionats, enguany, amb la millora de la competència lectora i escrita de l'alumnat.
No cal dir però que l’ Obrador s’ofereix, a mirar d’elaborar altres  reconstituents que 
no	figurin	en	el	catàleg	preferent	del	curs	2012/2013.	Es	procurarà,	en	la	mesura	del	
temps, donar resposta a noves indisposicions i necessitats.

“Vitamina”
Substància orgànica necessària en petites quantitats 

per al manteniment de les funcions metabòliques dels organismes. 
(DIEC)

Una sessió

1. 30' de lectura diària (Decret 142/2007)
2.  Lectura expressiva
3. Biblioteques d'aula
4. Llegir a casa
5. Llegir per gust
6. Comprensió lectora i llibres de text: propostes de millora i criteris de selecció
7. Lectura i competències bàsiques
8. Lectura d'estudi
9. El resum
10. Mapes conceptuals
11. Clubs de lectura (CM i CS)
12. Lectura crítica (CS)

Dues sessions 

13. Lectures col·lectives
14. Aprenentatge inicial de la lectura: parvulari i cicle inicial.
15. Avaluació de la lectura: instruments, anàlisi i interpretació de resultats 
16. Estratègies de lectura (CM i CS)
17. La lectura en pantalles
18. El desplegament del currículum: objectius, continguts i criteris d'avaluació de la lectura.
19. Línia d'escola de lectura: eixos bàsics.

Vinculats amb
el llegir

 He estat docent, amb infants i joves: formador i assessor de 
llars d’infants, d’escoles i d’instituts, en aspectes relacionats 
amb l’organització escolar, el desplegament curricular, la 
programació didàctica i, sobretot, amb l’ensenyament i 
l’aprenentatge de llegir i escriure. 

També he estat assessor del SEDEC, coordinador nacional 
dels equips d’assessors en llengua i cohesió i membre de l’equip de la Inspecció 
d’Educació dels ST d’Ensenyament a Tarragona. 

Per segon any col·laboro com a assessor i formador de l’Estratègia d’Impuls a la 
Lectura que promou el Departament d’Ensenyament.

Enric Queralt i Catà


