
Propostes per promoure la mentoria 
lectora en el context actual des del 

programa LECXIT

Fátima Avilés



LECXIT és un programa 

educatiu que vol impulsar l’èxit 

educatiu a través de la millora 

de la comprensió lectora
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Repte

Contribuir a que tot l’alumnat finalitzi l’etapa de 

primària amb una competència lectora que 

garanteixi trajectòries d’aprenentatge d’èxit.

Objectiu

Incrementar el nivell de comprensió lectora dels 

infants implicant a tots els actors rellevants 

(docents, famílies, ciutadania i entitats socials).



Què implica la manca de comprensió 

lectora?

1. Baix rendiment en totes les matèries

2. Dificultat per aprendre al llarg de tot el procés educatiu 

i de la vida.

3. Dificultat per participar plenament en societat.



La mentoria lectora

Què vol dir acompanyar? 

«Anar (amb algú) per escortar-lo, custodiar-lo, fer-li costat, guiar-lo.»

Enciplopèdia Catalana.

Què permeten els programes de mentoria? 

Desenvolupar competències de sensibilitat social, ajuda, col·laboració, 

compromís, diàleg i comunicació.

http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0001815


Quin és el rol de la persona mentora?

• Guiar i recolzar a l’infant.

• Oferir una atenció personalitzada.

• Esdevenir una persona de referència.

• Crear un vincle d’afecte, confiança i intercanvi.

Els protagonistes s’impliquen en un projecte compartit!



La mentoria lectora en el LECXIT

LECXIT aporta un acompanyament individual:

• El mentor crea entorns rics en lectures, millora l’autoestima de l’infant, 

incrementa el gaudi sobre el propi aprenentatge. 

• Permet adaptar-nos al nivell i interessos de l’infant. El voluntariat ha de 

saber escoltar i empatitzar amb els infants.

• La sessió ha de ser una experiència estimulant on es desenvolupi el gust 

per la lectura.



Propostes sessions LECXIT
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1. Presencial: parelles lectores

• Mesures de seguretat i higiene.

• Establir punts de lectura.



Propostes sessions LECXIT
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2. Semipresencial:

• Espai centre educatiu.

• Dispositius electrònics: ordinador o tauleta, 

auriculars individuals.

• Persona referent.



Propostes sessions LECXIT
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3. Telemàtic:

a) Sala conjunta i subsales parelles lectores.

b) Individual.



Idees i materials

Lots de llibres.

Materials, guies i documents LECXIT.

Recursos online.

Compartir experiències.

Idees i recursos propis.

Formació del voluntariat LECXIT en línia.

https://lecxit.cat/recursos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcsIrUHedr1LXEnupCfWbeegK5en1AMM0


Moltes gràcies!

http://www.lecxit.cat/
mailto:lecxit@fbofill.cat

