
DIRIGIT  A: 

• Professorat d'Educació Infantil amb nivell B1 ó B2 d'anglés. 
• Professorat d'anglés d'Educació Primària. 
• Professorat d'anglés en general. 
• Professorat de la Universitat d'Alacant 
• Alumnat de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant.  

INSCRIPCIONS: 
 
PROFESSORAT CONSELLERIA D'EDUCACIÓ: 
Web del CEFIRE d'Alacant: 
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=5869296 
 
PROFESSORAT I ALUMNAT  UNIVERSITAT ALACANT: 
Secretaria del Departament d' Innovació i Formació Didàctica de la 
Facultat d'Educació: 
difd@ua.es 

 
 
ORGANITZA:        
               
 
 
 
 
COL·LABOREN:  
 
 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del dilluns 12 al dijous 15 i del dilluns 19 al dijous 22  
Setembre, 2016 

 
LLOC DE REALITZACIÓ: 

Saló d'actes de la Facultat d'Educació 
Universitat d'Alacant 

 
HORARI: De 17:30 a 20:30 hores 

 



 

 
 
OBJETIUS DEL CURS:  

• Desenvolupar les destreses bàsiques per a treballar les competències 
de lectura i escriptura. 

• Reconéixer la correspondència fonemes/grafemes. 
• Escriure paraules per mitjà de dictats. 
• Combinar sons. 
• Desenvolupar la consciència fonèmica identificant els sons en les 

paraules. 
• Aprendre idees per a ensenyar “Paraules enganyoses".  

 

CONTINGUTS 

• Teoria i principis de "Synthetic Phonics" aportant diversió i estructura 
a l'ensenyament de la fonètica. 

• Idees pràctiques per a ensenyar en l'aula. 
• Pronunciació, lectura i escriptura en Educació Infantil i Primària. 
• Teatre per a desenvolupar l'escriptura creativa. 
• Llegir els continguts d'un llibre. 
• La importància d'usar llibres codificables. 
• Escriure per mitjà d'històries. 

 
WEBS D'INTERÉS  
 

www.coralgeorge.com  
www.jollylearning.co.uk  
www.syntheticphonics.com  
www.phonicsinternational.com  
www.rrf.org.uk 

 

QUÈ  ÉS EL MÈTODE  PHONICS? 

"Synthetic Phonics"  és un mètode de lectoescriptura basat en 
l'ensenyança del codi alfabètic a través de la pronunciació de sons i la 
seua combinació ("blending") en cada paraula per a la lectura i la 
segmentació ("segmenting") de sons individualment en cada paraula per 
a lletrejar-la. La majoria de les correspondències fonètiques, incloent 
consonants i vocals, poden ensenyar-se en l'espai d'uns pocs mesos al 
començar l'aprenentatge de l'anglés. Arribats a este punt, els xiquets 
poden intentar llegir llibres per si mateixos.  

"Synthetics Phonics" desenvolupa la consciència fonémica junt amb les 
formes corresponents de les lletres. Este mètode involucra el xiquet 
assajant l'escriptura de les formes de les lletres al mateix temps que aprén 
els seus corresponents sons. L'èmfasi en el coneixement de la 
correspondència lletra-so propícia un desenvolupament de la 
competència lectora més precís i fluid i facilita l'accés al significat del 
text en el nivell de comprensió oral. 

CORAL GEORGE 

Coral George és una formadora experta en Synthetic Phonics de 
reconegut prestigi internacional. Titulada com a professora en Gran 
Bretanya, va començar la seua carrera docent a Anglaterra a la que va 
seguir un temps a Egipte abans de la seua participació en el "Projecte 
Bilingüe" del Ministeri d'Educació i el British Council. Junt amb el seu 
equip, realitza formació per tot el món.  

Actualment, assessora i dóna formació en centres públics i privats i 
institucions dels nivells Infantil, Primària i Secundària. Col·labora amb 
unes quantes universitats com la Universitat de Valladolid, la Universitat 
d'Alcalá i el University College Worcester. Ha format professors del 
British Council a Madrid, Bilbao, Barcelona, València, Portugal i Itàlia. 
A més, ha sigut invitada per a dur a terme formació del professorat a 
Anglaterra, Egipte, Líban, Pakistan, Suïssa, Itàlia i Malàisia. 


