Lectura per a l’èxit educatiu, LECXIT,
LECXIT, és un programa promogut per la Fundació ”la
Caixa”, la Fundació Jaume Bofill i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. Té per objectiu millorar la comprensió lectora dels infants. L’activitat principal
consisteix que persones voluntàries es trobin amb alumnes de 9 o 10 anys per llegir
conjuntament en horari extraescolar. Així, els infants incrementen les seves capacitats de
comprensió lectora i milloren en totes les matèries. El voluntari/a contribueix a la creació
d’un espai d’entreteniment, confiança i compromís educatiu amb l’infant.
LECXIT l’èxit compta amb la implicació de tots els agents educatius:
L’alumnat és el protagonista del programa. Les seves famílies participen a tallers, a
sessions de lectura en veu alta i reben materials de suport.
La persona voluntària té un paper essencial. Participa d’un espai educatiu i lúdic amb
l’infant. Ha de ser una persona que el motivi i l’ajudi a creure en les seves capacitats.
El centres educatius seleccionen els infants i cedeixen espais. A partir del coneixement
dels centres, es treballa la qüestió de la lectura amb infants amb dificultats.
Qui pot ser voluntari/a?
voluntari/a?
Qualsevol persona amb ganes de fer-se coresponsable de l’educació d’un infant i
de crear amb ell un espai de confiança. No es necessita cap formació específica, només cal
saber llegir correctament en català i tenir ganes d’incidir en l’educació dels infants.
Què oferim als voluntaris/es
voluntaris/es?
/es?
• Una vivència personal única! La persona voluntària és central, gaudeix de
l’experiència d’acompanyar un infant en els seus progressos amb la lectura.
• Formació! El voluntariat té al seu abast materials diversos i rep una breu
formació inicial.
• Experiència! El voluntariat rep una certificació de la Fundació Jaume Bofill que
acredita la realització del voluntariat. També s’han establert acords amb
algunes universitats per al reconeixement de crèdits.
On tindrà lloc el voluntariat?
Les sessions de lectura es fan al centre educatiu de l’infant. Disposem de centres
arreu del territori català, pots consultar-ne la llista a la nostra pàgina web.
Quina dedicació demana el projecte?
- El voluntariat es fa qualsevol dia de dilluns a divendres a partir de les 17h, segons
la disponibilitat dels centres educatius.
- Cada infant té dues sessions de lectura a la setmana. La dedicació del voluntari pot
ser d’una o dues tardes setmanals.
- L’acompanyament lector es fa de gener a juny de 2012.
Per a més informació:
Escriu-nos a voluntaris.lectura@fbofill.cat i ens posarem en contacte amb tu.

