ENTREVISTA DEL TUTOR/A A LA FAMÍLIA DE
L’INFANT PARTICIPANT
Estimat/ada docent,
Des del LECXIT us volem agrair la vostra participació en el programa i la implicació
que esteu tenint per informar i incloure a les famílies. Moltes gràcies!
En aquest document us facilitem algunes indicacions perquè us sigui senzill explicar a
les famílies el funcionament del programa LECXIT, així com una bateria de preguntes
que aportaran molta informació a la persona coordinadora de l’espai LECXIT a l'hora
de dissenyar el programa perquè s’ajusti a les necessitats dels infants.
Equip LECXIT

COM EXPLICAR EL LECXIT A LES FAMÍLIES
Què és el LECXIT?
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 4t a 6è de
primària, comparteixen amb persones 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 de conﬁança i compromís educatiu amb
l’infant. La motivació del vostre ﬁll o ﬁlla és l’eix central d’aquest procés d’aprenentatge.
Per què és important millorar la competència lectora?
La capacitat de localitzar, cercar, accedir, comprendre i reﬂexionar sobre tota classe
d'informació és essencial per desenvolupar-se i participar plenament en la nostra societat.
Una bona competència lectora no és només fonamental per obtenir l’èxit en les diverses
assignatures del sistema educatiu, sinó també per disposar d’oportunitats d’èxit en la
majoria d’àrees de la vida adulta.
Per què incorpora la participació de persones voluntàries?
El voluntariat és clau per assegurar l’acompanyament lector individualitzat. Com que la
parella lectora sempre és la mateixa, s’aconsegueix crear un vincle de conﬁança i respecte
entre la persona voluntària i l'infant. Aquest vincle permet que la parella es conegui i la
persona voluntària pugui adaptar les sessions al ritme, els interessos i les motivacions de
l'infant. Aquesta personalització de l'aprenentatge lector permet a l'infant viure la lectura de
manera relaxada i còmode, requisit indispensable per poder desenvolupar el gust per la
lectura.

Qui és la persona coordinadora del LECXIT?
Pel correcte funcionament del programa, és molt important que tots els agents que hi
participen tinguin localitzada la persona coordinadora de l’Espai LECXIT. Aquesta serà la
ﬁgura de referència de les famílies, a qui li podran compartir tots els seus dubtes en relació
amb la lectura i el programa i ella serà l'encarregada de fer arribar tot el que calgui a les
famílies (materials, circulars, etc.) Sempre que la mateixa persona coordinadora ho acrediti,
seria convenient poder donar les seves dades, com el correu electrònic o el telèfon mòbil,
per tal de facilitar l’accés i connexió entre les famílies i ella.
Com són les sessions del LECXIT?
Les sessions LECXIT tenen una durada d'una hora i conten de diferents moments:
És el primer moment de la sessió i un dels més importants per garantir el
• Acollida:
correcte funcionament de la resta. La parella lectora es troba, i per començar a establir
un bon vincle, és important que dediquin una estona a poder parlar sobre com els ha
anat el dia, com es troben… o qualsevol altra cosa que vulguin compartir. Si l’espai
LECXIT ho permet, pot ser un bon moment perquè els infants berenin.
la lectura: Passats aquests primers minuts de contacte inicial, és important
• Triar
centrar-se en la tria de la lectura i el perquè de l’elecció. És recomanable que la persona
voluntària guiï aquest moment amb preguntes i generi hipòtesis sobre la temàtica del
llibre per tal que l’infant comenci a desenvolupar el seu sentit crític.

compartida: A bona part de les sessions LECXIT recomanem fer lectura
• Lectura
compartida. D'aquesta manera el vostre ﬁll o ﬁlla pot millorar la seva competència

lectora a partir d'escoltar la lectura en veu alta d'una persona adulta, i quan ell o ella
llegeix, la persona voluntària pot seguir més fàcilment la lectura i adonar-se quines són
les diﬁcultats de l'infant. Durant aquest moment també es van fent comentaris del que
va passant en el llibre que ajuden a reﬂexionar i millorar la comprensió lectora de
l'infant.
del llibre: Acabat el moment de lectura es dedica una estona a parlar sobre el
• Diàleg
que s’ha llegit. D’aquesta manera, l’infant pot millorar la seva comprensió lectora, oral i el
pensament crític a través del diàleg i conversa, a més de preguntes concretes.

lector: La sessió LECXIT pot ﬁnalitzar amb algun joc lector que ajudi a consolidar
• Joc
allò que ha anat aprenent i a millorar el vocabulari o l’expressió escrita. Aquests jocs
també es poden fer a casa i seria molt bona idea que el vostre ﬁll o ﬁlla us pogués
explicar quin joc va fent i passar-los en pràctica a casa.
Què s’espera de les famílies?
Les famílies sou l'agent principal per potenciar la passió i el gaudi per la lectura, per aquesta
raó esperem poder tenir una connexió i comunicació constant amb vosaltres per tal de
compartir mirades i perspectives.

