Una sèrie de cursos de Hanen basats en Learning Language and Loving It –
El Programa de Hanen ® per a Mestres / Educadors etapa Educació Infantil
INFORMACIÓ DEL CURS
TEACHER TALK és un programa format per tres cursos d’un dia.
Al darrera trobareu la descripció dels cursos
CURS A: Com fomentar el desenvolupament del llenguatge
a la primera infància
7 de març de 2015
CURS B: Deixa que el llenguatge marqui el camí cap a
l’alfabetització
14 de març de 2015
CURS C: Com fomentar la interacció entre els nens en l’entorn
de la primera infància
28 de març de 2015
HORARI: 10-14h i 16-19h
LLOC:

Edifici Sa Riera- UIB
C/Miquel dels Sants Oliver, 2 Palma

INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ
1. Cal sol·licitar plaça prèviament a l’e-mail: aelfa@aelfa.org
2. Un cop confirmada: Fer transferència bancaria al compte de “La
Caixa”: 2100 3225 69 2200183238
3. Una vegada efectuat el pagament, cal fer arribar a aelfa@aelfa.org
la següent documentació:
• Fotocòpia resguard ingrés bancari.
Full amb dades personals (Nom, Cognoms, Núm. DNI
• Justificació: socis / estudiants / col·legiats
•

No es donarà per bona la inscripció fins que no es disposi dels
documents pertinents.
Atès el tipus de curs que demana la participació activa dels
participants, les places són limitades a un màxim de 30
PREUS:
• Socis d’AELFA: 70 € per sessió - CURS Sencer - 210 €
• Estudiants i Col·legiats: 80 € per sessió – CURS Sencer 240 €
• Ordinària: 90 €. per sessió – CURS Sencer 270 €
Llibres 15 € per sessió – CURS Sencer 45 €

Curs A

Curs B

Curs C

Com fomentar el desenvolupament
del llenguatge a la primera infància

Deixa que el llenguatge marqui el
camí cap a l’alfabetització

Com fomentar la interacció entre nens
en l’entorn de la primera infància

El joc i les rutines de la vida diària ofereixen
oportunitats per crear entorns rics i
interactius d’aprenentatge del llenguatge
que incloguin a tots els nens.
En aquest curs es reflexionarà com
promou-re
el
desenvolupament
del
llenguatge mitjançant les interaccions
diàries.
Aprèn-hi com:
• Identificar els estils conversacionals dels
nens i els rols que fan els mestres
• Fer que el nen porti la iniciativa en les
interaccions individuals i en grup.
Ajudar al nen a esdevenir millor company
de conversa

Les persones que tenen cura de nens
petits, tenen un paper molt important a
l’hora d’establir els fonaments per al
desenvolupa-ment de les habilitats de
lectura i escriptura.
En aquest curs es discutirà sobre els
lligams
tan
importants
entre
el
desenvolupament del llenguatge oral i la
lectoescriptura.
Aprèn-hi com:
• Ajudar als nens ha desenvolupar
actituds positives cap a l’ús del text
escrit.
• Fer que la lectura i de l’escriptura siguin
una part natural i significativa del dia
• Fer que l’estona de lectura de contes
sigui un espai per a la interacció i la
conversa.
Pre-requisit: Haver fet el curs A

Els nens amb habilitats lingüístiques i socials
pobres tenen moltes dificultats per iniciar i
mantenir les interaccions amb els companys i
es poden sentir deixats de costat i social-ment
isolats.
En aquest curs es reflexionarà sobre com
facilitar un entorn físic i social de fomenti les
interaccions entre iguals.
Aprèn-hi com:
• Fer el millor ús de l’espai de la classe
• Aportar materials i activitats que afavoreixin
la interacció entre iguals
• Donar suport a les interaccions dels nens
amb els iguals
Pre-requisit: Haver fet el curs A

INFORMACIÓ DEL FORMADOR
M. Claustre Cardona - És i ha treballat com a mestra,
pedagoga i logopeda. Ha estat Directora del CREDA del
Baix. Llobregat. Té el reconeixement de Hanen en

els programes It Takes Two To Talk, Learning
Language and Loving It i Teacher Talk

