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Propostes formatives escoles i instituts 

Curs 2017/2018 

- Millorar l’escriptura dels treballs de recerca de 4t d’ESO 

- Llegir en pantalles (Educació Primària i Secundària Obligatòria) 

- 12 claus per millorar la lectura (Educació Primària i Secundària Obligatòria) 

- Els 30’ de lectura i la biblioteca d'aula (Educació Primària) 

- Temps de lectura i hàbit lector (Educació Secundària Obligatòria) 

- Clubs de lectura 

- Lectura expressiva i fluïdesa lectora (Educació Primària i Secundària Obligatòria) 

- Lectures obligatòries a l’ESO (Lectures col·lectives guiades) 

- Comprensió lectora i llibres de text: propostes i criteris de selecció  

- Aprenentatge inicial de la lectura: parvulari i cicle inicial.  

- Aprenentatge inicial de la lectura amb alumnes de NEE  (Asperger i dislèxics) 
(Educació Primària) 

- Avaluació de la lectura: instruments, interpretació, anàlisi i presa de decisions  

- Estratègies de lectura  (Educació Primària i Secundària Obligatòria) 

- Biblioteca escolar i hàbit lector 

- Llegir per aprendre: la lectura d'estudi (Educació Primària i Secundària Obligatòria) 

- Llegir per aprendre (Educació Primària i Secundària Obligatòria) 
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- ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària. Avaluació 
formativa, eines i instruments. Valoració d'àmbits, dimensions i competències. 
Avaluació de competències. Registres d'aula. Informes a les famílies (Educació 
Primària) 

- Nous informes a les famílies 

- Portafolis de lectura  (Educació Primària i Secundària Obligatòria) 

- Ensenyar a redactar: El procés de composició textual  

- Escriptura a les àrees 

- Escriptura personal (Temps d’escriptura) 

- Aprenentatge inicial de l’escriptura (parvulari i cicle inicial d’educació primària)  

- Propietats textuals: Què és un bon text, a cada nivell? 

- Didàctica de la gramàtica i l’ortografia  

- Revisar, corregir, millorar i avaluar els escrits dels alumnes  

- Motivació i sentit de l’escriptura (textos i situacions d’escriptura) 

- Treball per projectes 

 

 

 

 

 

 


