
 
 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
 

Aquest curs és una introducció a la lectura fàcil per al professorat. 

La lectura fàcil és l’estratègia i la tècnica de redacció i adaptació de documents 

per a que siguin fàcils de llegir i de comprendre per aquelles persones que, per 

diferents motius, presenten dificultats de comprensió lectora. 

En aquest curs ens centrarem en les persones de diversitat cognitiva. 

 

OBJECTIUS 

 

Els objectius d’aquest curs són: 

 

1. Introduir-se en la lectura fàcil com a técnica fonamental per crear materials 
docents per a l’alumnat amb diversitat cognitiva. 

2. Conèixer l’origen de la lectura fácil i àlguns dels seus referets a nivell 
internacional, espanyol i català. 

3. Aplicar les pautes i recomanacions de redacció per a la lectura fácil a la 
creació de materials docents. 

4. Conèixer el procés de redacció i d’adaptació de documents a la lectura fácil i 
contextualitzant-lo a la pràctica docent en la creació de materials 
d’aprenentatge i avaluació. 
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activitat 

Introducció a la creació i adaptació de materials docents en 
lectura fàcil 

Tipus 
d’activitat 

Curs 

Impartit 
per 

Tàrek Lutfi 

Hores 15 
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Dates:  
Hora:  
Lloc:   

Del 16 d’octubre al 16 de novembre de 2019 
Curs Virtual 
Campus Virtual 

  



CONTINGUTS 

 
 

Els continguts que es treballen en aquesta formació són: 

1. Introducció i contextualització de lectura fàcil. 

2. Principals perfils de persones a qui beneficia la lectura fàcil. 

3. Documents de referència per a la redacció de documents en lectura fàcil. 

4. Pautes i orientacions per a la redacció i maquetació de documents en lectura 
fàcil. 

5. Procés de redacció i adaptació de documents a la lectura fàcil 
contextualitzant-lo a la pràctica docent. 

 

METODOLOGIA  

 

 

La formació s’orientarà a promoure la realització d’activitats pràctiques en la que el 
professorat creï documents en lectura fácil que pugui utilizar en la seva activitat 
docent. 

Les bases conceptuals, teòriques i metodològiques en la lectura fácil es treballaran 
de la pròpia pràctica. 

S’utilitzarà l’eina fórums del Campus Virtual Moodle per a resoldre posibles dubtes i 
fomentar el treball en col·laboració entre el professorat. 

 

MATERIAL  

 

El material que es farà servir en aquesta formació es posarà a disposició de 
l’alumnat en l’entorn de formació Moodle de la URV. 

 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

 

 

Realització satisfactòria de les activitats d’avaluació proposades. 
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