
   
 

PROGRAMA LECXIT – LECTURA PER A L’ÈXIT EDUCATIU 

LECXIT és un programa que té per objectiu millorar la comprensió lectora dels infants. L’activitat 

principal consisteix en un espai de lectura setmanal on nens i nenes de 4rt a 6è de primària, 

compartiran amb voluntaris i voluntàries moments de conversa i de lectura que els ajudaran a 

consolidar els seus aprenentatges i a incrementar les competències lectores. El voluntariat 

contribueix a la creació d’un espai d’entreteniment, confiança i compromís educatiu amb 

l’infant.  

LA LECTURA PERMET MILLORAR L’ÈXIT EDUCATIU? 

La capacitat de localitzar, accedir, comprendre i reflexionar sobre tota classe d'informació és 

essencial si els individus han de ser capaços de participar de manera plena en la nostra societat 

basada en el coneixement. L’èxit en la competència lectora no és només un fonament per 

obtenir l’èxit en d’altres assignatures del sistema educatiu, sinó també un requisit previ per a la 

participació amb èxit en la majoria d’àrees de la vida adulta. La motivació de l’infant ha de ser 

l’eix central d’aquest procés d’aprenentatge.  

LECXIT ES FONAMENTA SOBRE 4 PILARS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EN QUÈ CONSISTEIX? 
 
 
 
 
 
 

Voluntariat 

Famílies 

Entorn 

Escola 

clau per assegurar l’acompanyament lector individualitzat. 

són el principal agent educatiu per transmetre la passió lectora. 

l’equip docent detecta les necessitats dels infants i l’activitat 
es desenvolupa a l’escola. 

la col·laboració amb entitats de l’entorn permet l’enriquiment de 
la tasca educativa i facilita la programació d’activitats grupals de 
foment de la lectura. 

Acompanyament lector a 
través de: 

• Mentoria 1 x 1 
• Activitats grupals 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COM ÉS UNA SESSIÓ LECXIT? 

Imagineu una estona de lectura amb activitats diverses, amb materials variats i adequats als 

interessos i nivell de l’infant, on es creï un diàleg al voltant d’allò que es llegeix, un espai 

d’imaginació i creativitat on succeeixen coses especials. Així es treballa la comprensió lectora en 

l’àmbit de LECXIT. 

Els punts clau de la sessió són... 

La mentoria 1x1 (un infant i una persona voluntària) per adaptar-nos al nivell i interessos de 

l’infant. El voluntariat ha de saber escoltar i empatitzar amb els infants; la complicitat i la 

creativitat són una porta d’entrada al seu món. La sessió ha de ser una experiència estimulant 

on es desenvolupi el gust per la lectura. 

 

 

Com funciona el 

LECXIT? 

ALUMNAT I 

VOLUNTARIAT 
Mentoria 1x1 

CENTRES 
EDUCATIUS 

FAMÍLIES 

En els 10 primers minuts es troben 
voluntaris i infants busquen el 

material de lectura i es tria un llibre, 
àlbum, revista, web o activitat. 

Sempre tenint en compte els 
interessos de l’infant! 

Durant 40 minuts es fan 
activitats on l’objectiu ha 

de ser sempre la 
comprensió lectora i el 

diàleg entre adult i infant 
que permeti reforçar els 

aprenentatges de manera 
lúdica i creativa. 

Els últims minuts són 
l’oportunitat per valorar la 
sessió i decidir què es voldrà 
fer el pròxim dia. El 
tancament de la sessió és un 
moment que cal cuidar 
especialment. 


