
 

PROGRAMA  D´APADRINAMENT LECTOR 

 

A fer entre els/les  alumnes de 1r i els/les alumnes de 6è de Primària, durant dos sessions de 

30 minutos a la setmana i amb la participació dels 4 tutors. 

Es realitzen quatre grups d´apadrinament: 

1r GRUP 1rA-6èA 2n GRUP 1rA-6èA 3r GRUP 1rB-6èB 4t GRUP 1rB-6èB 
    

 

Es realitzarà a les aules de 1r A i B i les de 6è A i B. 

 

1.METODOLOGIA 

Aquesta activitat està pensada per fomentar l´hàbit i l´aprenentatge de la lectura i millorar el 

procés lector, donant responsabilitat a ambdues parts i establint un compromís seriós de 

col.laboració i d´ajuda, tot creant uns bons lligams afectius. Per tal de dinamitzar tot aquest 

procés, els tutors i tutores organitzen les parelles d´alumnes segons el nivell lector.  

1.1 PAUTES A SEGUIR 

 

1. La mestra de primer triarà un llibre de lectura per a cadascun dels alumnes de la seva 

classe en funció del seu nivell de lectura. 

2. En la sessió preparatòria s´informarà als alumnes de 6è del que han de fer, de la seva 

responsabilitat i de com dur el control de la lectura. 

3. Cal informar a les famílies a les reunions de principi de curs, del programa, i implicar-

les el més possible en el pla a nivell de motivació i ajuda. 

4. Durant la sessió no només llegirà l´alumne de primer. El tutor lector també farà 

preguntes de comprensió sobre la lectura, ja siguin literals o interpretatives i, si cal, 

llegirà també el text per fer de model i repetir-lo a continuació el fillol. S´intenta que 

l´alumne de 6è ajuda a la seva parella en aquelles paraules on mostra més dificultat. Si 

hi ha algun alumne amb necessitats específiques se li adapta  el llibre o text a llegir 

amb altres materials més senzills, com poden ser els llibres d´imatges i/o possibles 

activitats a través de l´ordinador. Això ho planificarà prèviament el grup coordinador 

de l´apadrinament. 



5. És una activitat molt satisfactòria tant pels alumnes de 6è com pels de 1r. Els grans 

tenen una gran responsabilitat en el seguiment de la lectura de la seva parella, el qual 

ha d´esforçar-se per ser un bon lector i saber gaudir-ne. 

6. El carnet lector s´utilitzarà per signar el contracte de compromís del padrí i el fillol,  i 

per fer la valoració de les sessions. Al final de tot el padrí, a l´activitat de cloenda, farà 

un dibuix pel seu fillol. Aquest es quedarà el  carnet. 

2. TEMPORALITZACIÓ I ACTIVITATS 

Sessions prèvies: 

 Al mes d´Octubre, la comissió s’ha reunit per preparar els grups i la forma de treballar. 

Les tutores de 1r s’encarregaran de fotocopiar els fulls del Carnet Lector i i les  de 6è, del seu 

muntatge. Els Carnets romandran a les aules on realitza l’activitat cada un dels quatre grups.  

 Es farà una sessió prèvia a la inicial per explicar als i les alumnes  la dinàmica a fer.  

 

Inici: 

 S´iniciarà al mes de novembre (2a setmana) i es finalitzarà al mes de maig (2n 

setmana). Començant al Novembre es facilita l´activitat de la carta als Reis.  

3. AVALUACIÓ 

Al final del programa, els i les alumnes, els i les mestres, faran una valoració del programa.  

 

3.1 Valoració per part dels i les alumnes de 6è. 

Contesta a aquestes preguntes marcant amb una creu el lloc corresponent: 

 Poc Bastant Molt 

Penses que la lectura ha estat profitosa pels nens i 
nenes de 1r? 

   

Han après?    

T´agrada el treball que has fet?    
 

Tornaries a fer aquesta activitat?           SI      NO 

Observacions:................................................................................................................ .......... 

......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 



 

3.2 Valoració per part dels docents. 

Contesta a aquestes preguntes marcant amb una creu el lloc corresponent: 

 Poc Bastant Molt 
Penses que la lectura ha estat profitosa pels nens i 
nenes de 1r? 

   

Ha millorat la motivació front a la lectura dels 
alumnes de 1r? 

   

Ha millorat la motivació front a la lectura dels 
alumnes de 6è? 

   

L´assumpció de la responsabilitat per part dels i les 
alumnes de 6è ha estat satisfactòria? 

   

El lloc ha estat adequat?    

 

Tornaríem a fer aquesta activitat?           SI      NO 

Propostes de millora..................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ 

 

 


