LECXIT en temps de covid
El programa LECXIT té l’objectiu d’incrementar l’èxit educatiu dels infants a través
de la millora de la comprensió lectora. Per fer-ho es proposa garantir que els
nens i nenes, quan acaben la primària als 12 anys, tinguin un nivell de comprensió
lectora que afavoreixi el seu desenvolupament educatiu i social. Això és possible
gràcies al compromís de la xarxa d’agents educatius formada per escoles,
biblioteques i entitats socials, i la implicació del voluntariat que impulsen el
projecte.
L’activitat principal consisteix en un espai de lectura setmanal on nens i nenes de
4t a 6è de primària, comparteixen moments de conversa i de lectura amb
persones voluntàries que els ajudaran a consolidar els seus aprenentatges i a
incrementar les competències lectores.
La situació actual ha fet adaptar-nos a les circumstàncies i necessitats de l’entorn.
Tot i la situació d’incertesa, som conscients que la necessitat de promoure la
lectura és més palesa que mai. Després de més de sis mesos que els infants no
han assistit a l’escola, és clau oferir un acompanyament i suport per continuar
desenvolupant les competències lectores. És per això que apostem per continuar
impulsant les mentories lectores, tot tenint en compte les directrius marcades per
les administracions educatives i sanitàries.
Per aquest curs, us plategem als socis de l’Associació RELLA dues opcions per
participar en el projecte LECXIT:
-

Ser voluntari o voluntària del LECXIT de manera telemàtica: Adaptantnos a la situació actual, les sessions de lectura es poden fer en línia tot
seguint amb la metodologia individualitzada del projecte. L’organització i
plataforma que estan fent servir els espais LECXIT pot ser diferent. Si esteu
interessats a participar, el referent de l’espai LECXIT al que aneu us
explicarà la manera com porten a terme les sessions de lectura i la
plataforma utilitzada.
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Per començar, us animem a mirar les tres càpsules formatives del projecte
LECXIT que dona idees claus per desenvolupar l’acompanyament lector
amb els infants:

-



La mentoria en el programa LECXIT amb Maribel de la Cerda



Les sessions de lectura amb Marc Alabart



Les activitats de lectura amb Anna Juan

Difondre i implementar la metodologia i la dinàmica del LECXIT: Us
proposem que sigueu impulsors i impulsores del programa a aquells
centres educatius, biblioteques o entitats socials amb les quals teniu un
vincle proper. Per fer-ho, comptareu amb tot el suport i acompanyament
necessari per part de l’equip LECXIT de la Fundació Bofill. Podeu consultar la
guia 10 respostes per crear un espai LECXIT que us orientarà amb els
aspectes principals a tenir en compte a l’hora d’impulsar el projecte.

Si esteu interessats a participar com a voluntaris i voluntàries del LECXIT, ens
podeu enviar un correu a lecxit@fbofill.cat amb la vostra disponibilitat i a quina de
les dues opcions voleu participar. També ens podeu trucar a 934 58 87 00 i us
donarem tota la informació necessària.
Moltes gràcies per les vostres ganes i interès de participar en el LECXIT, de ben
segur serà una experiència amb la qual gaudireu molt compartint el gust per la
lectura amb els més petits.
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