
Projecte APEL.LES
ACOMPANYAMENT PER 
L’ÈXIT DE LA LECTURA
I L’ESCRIPTURA

Si voleu inscriure la 
vostra escola o voleu 
treballar com a voluntari/
es, i/o resoldre qualsevol  
dubteu,  podeu escriure 
un correu a:
eixample@omnium.cat o 
a famoros@ub.edu 
i sereu atesos.

Aquest projecte té com 
objectiu reforçar els 
aprenentatges primerencs i 
oferir un suport en el
procés d’aprenentatge de 
la lectura i l’escriptura, a 
partir d’una atenció més 
individualitzada.
Alhora també és vol 
promoure la consciència del 
plaer que ofereix la lectura.

Estem llegint Treballem l’expressió oral



QUIN ÉS L’OBJECTIU?

• Ajudar als docents del Cicle Inicial 
de Primària

• Un reforç per l’alumnat de Cicle 
Inicial de Primària, durant el 
procés de l’adquisició de la lectura i 
escriptura.

• Un recurs més.

QUÈ ES TREBALLA?

Lletres, sons, atenció, percepció, 
lateralitat, memòria, comprensió, 
expressió, entonació i puntuació...

COM ÉS DUU A TERME?

En aquest procés hi intervenen dos 
col·lectius, cada un d’ells amb diferents 
tasques: 
 A. escola.
 B. voluntaris col·laboradors. 

A. ESCOLA

• Cada escola decidirà quina manera 
de treballar s’adapta al seu projecte 
educatiu

• No es treballarà només amb nens 
amb dificultats, sinó amb tot el grup 
classe

• L’escola posarà a disposició dels 
voluntaris el material que cregui 
convenient, per aquesta tasca.

• Presentació i explicació a cada 
una de les aules de la tasca que 
realitzaran els voluntaris.

• Facilitar l’observació del grup 
classe durant un mes per conèixer 
l’alumnat, així com les dinàmiques 
que s’utilitzen a cada una de les 
diferents aules, per poder-se adaptar 
a la metodologia que es segueix .

• Reunió amb el professorat de 
l’escola que coneix els materials que 
posen a la nostra disposició.

B. VOLUNTARIS COL.LABORADORS

• Per col·laborar en aquest projecte, és 
indispensable haver estat  docent, 
és important  tenir el coneixement  
del funcionament dels centres 
educatius.

• Ajudar  l’alumnat  en aquest procés 
i a la vegada fer-los conscients 
del plaer que obtindran llegint i 
escrivint.

• Es fomenten les posades en 
comú dels docents voluntaris que 
comparteixen el mateix nivell, per 
contrastar experiències, valorar 
material i/o confegir-ne de nou.

QUÈ OFERIM?

A l’escola
• Un recurs més per  treballar 

aquest procés.  
• La possibilitat de buscar entre els 

docents jubilats del centre i entre 
les famílies de l’escola, voluntaris 
per aquest  projecte.

Als mestres tutors
• Un acompanyament i una ajuda 

en aquest procés tant important 
pels propers aprenentatges.

• Un certificat de formació de 30 
hores expedit per l’IDP-ICE de 
la UB.

Als voluntaris  col·laboradors.
• Unes sessions de posada 

en comú dels diferents 
col·laboradors explicant què es fa 
i com es va desenvolupant  
la  feina.

• Unes idees generals sobre la 
coordinació amb la tutora i amb 
el pla de treball de cada un 
dels centres.

•  Ensenyar els diferents materials 
que s’utilitzen i, a la vegada 
traspassar les idees que han  
sorgit al llarg dels cursos.

• Contracte de voluntari fet 
per Òmnium.

• Reunió informativa amb la 
direcció i amb la coordinació 
d’etapa. 

Material per treballar l’atenció Material per treballar la percepció


