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A formación combina dinámicas vivenciais con achega teórica, de maneira que
poidamos experimentar en primeira persoa o que despois falaremos e
debateremos no marco teórico. O obxectivo é comprender con profundidade o
proceso de aprendizaxe da lectura nas súas diferentes etapas e formas e adquirir
recursos para poder acompañalo de forma vivencial, global e significativa. No
curso falaremos sobre a importancia da lectura global significativa e
reflexionaremos sobre os procesos  madurativos do cerebro para que se
desenvolvan unhas boas bases cognitivas. Achegaremos recursos pedagóxicos,
propostas e criterios de seguimento para acompañar este proceso.

 OBXECTIVOS:

✓Comprender o proceso de aprendizaxe da lectura, entendendo que está a suceder a nivel
cognitivo no cerebro dos nenos e nenas durante este proceso para poder realizar un bo
acompañamento educativo.
✓ Vivir a través de dinámicas as dificultades que se atravesan durante o proceso de
aprendizaxe da lectura e adquirir recursos para axudar a desbloquear aos nenos e ás nenas. 
✓Coñecer o proceso de lectura global significativa e a súa función nas diferentes etapas de
aprendizaxe da lectura. 
✓Entender o papel fundamental do desenvolvemento da linguaxe oral nesta aprendizaxe.
✓ Reflexionar sobre o rol da persoa adulta como modelo comunicativo e experto en
lectoescritura.
✓ Entender e reflexionar sobre que textos, materiais e actividades axudan no proceso de
aprendizaxe e cales poden bloquealo e as razóns.
✓Adquirir recursos para poder propoñer textos, actividades e dinámicas apropiadas.

CONTIDOS:

MÓDULO I: Bases da aprendizaxe da lectura. Primeiras etapas.
✓Cando está preparado/a o neno/a para ler? Fitos de madurez e fase sensible.
✓A función da linguaxe oral.
✓A persoa adulta como modelo comunicativo.
✓Que significa ler. A lectura global significativa.
✓Acompañar os inicios da lectura. Tipoloxías de letra e rexistros textuais.
✓A lectura dialóxica e a comprensión lectora.
MÓDULO II: Etapas de desenvolvemento da lectura. A Biblioteca e outras propostas
pedagóxicas.
✓Etapas de desenvolvemento da lectura.
✓O paso de lectores/as primerizos/as  a lectores/as fluídos/as. Propostas adecuadas para un
proceso progresivo.
✓Creación e dinamización do espazo de Biblioteca. Propostas de lectura.
✓A narración de contos orais.
✓Autocreación e autoxestión de recursos co grupo de nenos e nenas.



METODOLOXÍA:

A metodoloxía do curso baséase en tres eixos: a reflexión e debate dos temas que se
expoñerán a través de presentacións teóricas, dinámicas vivenciais e propostas prácticas.
Finalmente, realizarase un traballo de lectura, reflexión e profundización persoal a través de
bibliografía recomendada.

DINÁMICA DA FORMACIÓN:

✓ A formación consta de dous módulos de 5 horas cada un, repartidas en 3 horas de traballo
individual, e 2 horas de sesión en liña coa formadora ao final destas 3 horas.
✓ En total, son 2 encontros en liña que serán sempre despois de que as persoas participantes 
 realicen as propostas prácticas e miren os vídeos e materiais teóricos. Desta maneira, a sesión
en liña é máis enriquecedora e dinámica e está destinada a cuestións prácticas, para poñer en
común os procesos vividos, resolver dúbidas e preguntas, e para compartir certas dinámicas.
✓  A sesión en liña terá unha duración de 2 horas, cun descanso de 10-15 minutos para o
benestar de todos e todas as participantes.
✓  Dúas semanas antes da sesión en liña, as persoas participantes recibirán o material e as
propostas prácticas para esta sesión. Cada sesión en liña estará espaciada 15 días para que
poidan realizar as propostas e reflexións relaxadamente.
✓ As 2 sesións en liña realizaranse unha tarde entre semana despois do horario escolar.

ESTRUTURA DAS SESIÓNS:

O curso consta de 2 módulos, cada un dos cales contén os seguintes apartados:
✓Vídeos teóricos sobre o contido do módulo
✓Propostas prácticas e dinámicas vivenciais
✓Lecturas, ligazóns adicionais e bibliografía
✓Recursos pedagóxicos, habilidades prácticas e materiais
✓ Encontro en liña grupal coa  formadora e todas as persoas participantes para o debate,
preguntas e reflexión.

HORARIO:

✓ Mércores 4 de novembro do 2020:
Inicio da formación, envío dos materiais teóricos e propostas prácticas para a primeira sesión
en liña.
✓ Mércores 18 de novembro do 2020:
Primeira sesión en liña.
Horario: 16:30 h a 18:30 h
Envío de materiais teóricos e propostas prácticas para a segunda sesión en liña.
✓ Xoves  10 de decembro do 2020:
Segunda sesión en liña.
Horario: 16:30 h a 18:30 h


