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Dades de l’experiència: 

El projecte es vertebra a partir de l'ajuda entre iguals a través de l'acompanyament de la 

lectura entre els alumnes de cicle inicial i de cicle superior. Així doncs, és un projecte que 

combina el procés d'aprenentatge de lectura per part dels dos grups d'alumnes. 

És una experiència cooperativa on hi ha un intercanvi entre petits i grans. Els alumnes de cicle 

superior són els "padrins de lectura" i els del cicle inicial són "els seus fillols de lectura". La 

organització es concreta en què els alumnes de 6è fan de padrins amb els de 2n, i els de 5è 

apadrinen als de 1r. 

Tal com fan els padrins, els alumnes de cicle superior tenen cura dels seus fillols i s'estableix 

entre ells una bona relació d'afecte. Pels alumnes grans també suposa un fort compromís, i 

pels del cicle inicial, a més, una millora en l'aprenentatge de la lectura. 

Són les tutores les que decideixen les parelles, tenint en compte els nivells de competència 

lectora, les actituds i el caràcter. Les parelles són les mateixes al llarg de tot el curs, malgrat 

que hi pot haver-hi canvis si hi hagués algun problema. 

L'objectiu del projecte no és que els padrins ensenyin a llegir. La seva tasca consisteix sobre tot 

en afavorir el gust per la lectura i col·laborar en el seu aprenentatge. El padrins tenen una 

llibreta on anoten els llibres que llegeixen, el nivell de dificultat i el grau d'acceptació. També 

preparen el treball i després de cada sessió fan un resum de l'experiència. 



 
 
Els tutors intervenen en l'experiència reconduint el treball sempre que calgui. També 

supervisen el treball que fan.  

L'espai destinat per fer l'experiència són les aules del cicle inicial i superior. Més endavant, 

potser anirem a la biblioteca i quan faci bon temps aprofitarem els espais del pati i el jardí.  

Per començar el projecte, els padrins fan el seu carnet d'apadrinament, en el qual hi ha les 

dues fotos dels nens amb les seves dades: nom i cognoms, curs, data de naixement, contes que 

els hi agrada llegir.  

La parella s'ha de conèixer. Es presenten i s'expliquen coses. El padrí ajuda al seu fillol/a a fer el 

carnet d'apadrinament. Aquest carnet el portaran posat en totes les sessions. 

A continuació el padrí/a prepara un conte de quan era petit que li havia agradat molt i li 

explica al seu fillol. Seguidament, el padrí fa llegir el conte al fillol. També poden compartir la 

lectura i fer un tros cada un. Durant la lectura, els/les padrins/es s'asseguren que els/les 

petits/es comprenen les paraules menys usuals, els pregunten què passarà a continuació, 

llegeixen una mica al fillol/a per oferir-li un model de lectura.  

Després d'acabar la lectura, els/les padrins/es fan preguntes per tal d'assegurar la comprensió 

lectora. Els padrins fan joc didàctics: relacionar paraula- imatge, trencaclosques, etc. 

Aquestes sessions les fem un dia a la setmana, durant tot el curs i dura uns 30 minuts. 

El dimarts dia 17 de gener de 2012, aquest curs, varen venir els responsables d'INFO K de TV3 

per fer un reportatge d'aquesta activitat. Si voleu podeu connectar a: 

http://www.tv3.cat/pprogrames/infok/infkSeccio.jsp?seccio=notis&idint=9034Redacció: Mari

sa Compañó i Susana Verdaguer, febrer 2012 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Afavorir la responsabilitat.  

- Potenciar la cooperació i les accions de voluntaris. 

- Millorar la mecànica i comprensió de la lectura. 

- Afavorir la relació entre alumnes de diferents cicles. 

- Potenciar l'aprenentatge de la lectura. 

- Fomentar el gust per la lectura. 

- Compartir la màgia dels llibres. 

Descripció del servei:  

Oferir un espai d'acompanyament en la lectura als més petits. 

Àmbits de servei: Acompanyament a l'escolarització 



 
 

Matèries implicades: llengua catalana i expressió plàstica 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 5-8 anys, 10-12 anys 

Data d'inici del projecte: setembre 2011 

Data de finalització del projecte: juny 2012 

Entitats que participen a l'experiència: Col·legi Pare Coll 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Pare Coll, 17 

Població: Vic 

Comarca: Osona 

Telèfon: 938 893 351 

Correu electrònic: a8030960@xtec.cat 

Web: http://www.fedac.cat/vic 

 


