GUIA PER A EQUIPS DOCENTS
RECOMANACIONS PER FER LA SESSIÓ AMB FAMÍLIES
S’acosta l’estiu, un període llarg de vacances, que suposa per a molts infants
una aturada en el procés de lectura fins a la tornada al setembre. Des del
programa LECXIT us proposem fer una trobada amb les famílies dels
infants del vostre grup. Aquesta té per objectiu conscienciar a les famílies
sobre el seu rol com a referents i potenciadores de l'hàbit i plaer lector
durant l'estiu, a més d'oferir-les algunes orientacions perquè ho facin
possible.
Amb aquesta sessió podeu visibilitzar la importància de la presència de la
lectura com un hàbit bàsic perquè els nens i les nenes puguin enriquir
educativament l’estiu. Llegir durant l’estiu permet que els infants tinguin
majors garanties d’èxit en el seu procés educatiu.
En aquest sentit, la trobada a final de curs és clau per donar confiança a les
famílies que elles poden promoure la lectura durant les vacances d’estiu i
fer ús del kit lector per trobar-hi recursos.
A continuació us facilitem algunes recomanacions perquè la trobada sigui
tot un èxit. Preneu aquelles que us siguin útils i adapteu-les amb la vostra
experiència i coneixement de les famílies a qui acompanyeu.

ABANS DE LA SESSIÓ
PREPARA'T
Et recomanem que facis equip amb algú altre del centre, ja sigui docent o
una família que pugui fer d’aliada. També et proposem que contactis amb
la biblioteca municipal per preparar la sessió conjuntament i facilitar que
l’alumnat vagi durant l’estiu a cercar llibres.

DATA I HORA
Anticipa la data de la trobada amb antelació perquè les
famílies es puguin organitzar. Pots demanar prèviament si
tenen una franja horària que els vagi millor.

CONVOCATÒRIA
La diversitat de canals farà que garanteixis més oportunitats d’arribar a
totes les famílies: grup de difusió de Whatsapp i altres xarxes socials, correu;
cartell, trucada si hi ha famílies poc accessibles, etc.
Incorporar a l’alumnat pot ser una oportunitat. Per exemple, poden
crear prèviament un petit vídeo per encoratjar a les seves famílies a
participar o pots incorporar-los a la sessió.
A la nostra web trobaràs una proposta de cartell per convidar a les
famílies a participar.

PLANIFICA LA TROBADA
Tingues en compte on la faràs, quines propostes
els faràs, quin material necessites, etc.

Vetlla perquè puguin assistir les famílies.
Potser organitza-ho en horari escolar
perquè els infants estan al centre o
facilitar un espai perquè nens i nenes
puguin estar allà mentre dura la trobada.

DIA DE LA TROBADA
ORGANITZA L'ESPAI
En cas que les mesures sanitàries no permetin fer les sessions dins de l’aula,
et proposem fer-la al pati mantenint les mesures de seguretat o en petit
grup amb aquelles famílies que presentin majors necessitats. Sigui on sigui,
disposa llibres de diferents tipus de forma provocadora i estètica perquè
les famílies puguin agafar-los. Recorda que la biblioteca pot ser còmplice i
ajudar-te amb aquesta tria. Prepara l’espai amb cadires i coixins perquè
puguin seure còmodament i, si pot ser, en cercle perquè tothom es pugui
veure.

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ (10’)

Dona la benvinguda a cada família i anima’ls a
mirar els llibres que has disposat.
Explica per què els has convocat i assenyala la
importància de la lectura i com ells i elles
poden fer la diferència sense haver de ser
expertes.

PROPOSTA (30’)
Presenta la guia Orientacions per a pares i mares que trobaran
dins del kit lector.
La guia inclou un apartat amb 12 propostes per promoure la lectura
dels fills i filles. Et proposem organitzar petits grups i que triïn
aquelles propostes que han portat a terme i/o que volen fer aquest
estiu.
En acabar, una persona per grup compartirà amb la resta quines
estratègies lectores fan servir, algunes dificultats que es troben en la
seva aplicació i comentar dubtes que puguin haver sorgit.

TANCAMENT (10’)
Pots proposar que cada participant pugui explicar al menys una
acció que es proposa incorporar durant l’estiu i/o què s’emporten de
la sessió.
Si t’animes, els pots llegir un conte que hagin triat els infants del
grup.
Acomiada’t de les famílies i els pots ensenyar la infografia que
trobaran dins del kit lector perquè la puguin tenir present. Les pots
animar a penjar-les a un lloc visible com pot ser la nevera o el
menjador.

DESPRÉS...
Valora com ha anat la trobada i
què canviaries de cara al curs
vinent. També pots recollir la
veu de les famílies (al final de la
sessió

i/o

a

l’inici

de

curs

vinent).
Enhorabona per impulsar un
estiu lector amb les famílies
del

teu

centre!

Entre

totes

lluitem contra la desigualtat i
fem que tots els infants tinguin
oportunitats

lectores

amb

les

seves famílies.

Podeu descarregar-vos aquesta guia i tot el material del kit lector:
www.lecxit.cat/guanyem-un-estiu-lector

