
Projecte APEL.LES   Acompanyament per a l’èxit de la Lectura i l’Escriptura.

Enguany s’ha dut a terme un projecte de suport lector en diverses escoles de Barcelona
amb  la  col·laboració  d’Òmnium  i  de  l’  Institut  de  Ciències  de  l’Educació  de  la
Universitat de Barcelona.
Aquest  projecte  té  com  a  objectius  reforçar  els  aprenentatges  primerencs,  i  més
concretament, oferir un suport en el procés d’aprenentatge de la Lectura i l’Escriptura, a
partir d’una atenció més individualitzada. Alhora també es vol promoure la consciència
del plaer vital que pot oferir la lectura. Per aquest motiu, un grup de docents jubilats
hem endegat un treball conjunt amb diverses escoles, tot participant de les dinàmiques
del grup classe en grups de Cicle Inicial de Primària.
Per ser Docent Col·laborador es indispensable haver estat  docent al  llarg de la vida
laboral. A més, cal el coneixement del funcionament dels centres educatius per poder
desenvolupar la tasca d’una manera àgil. Per aquest motiu, es fomenten les posades en
comú entre els docents que comparteixen el mateix nivell així com amb les tutores, a fi
de  poder  compartir  espais  de  coneixement  dels  alumnes,  experiències  didàctiques  i
valorar el material de lectura i/o confegir-ne de nou.
Les escoles que vulguin entrar a formar part d’aquest projecte han d’informar el seu
claustre i tenir el vist- i-plau del Cicle Inicial. Posteriorment, es consensua amb la tutora
de l’aula la metodologia que es durà a terme així com el pla de treball per a cada una de
les escoles que participen en el projecte. A més, als professionals que acullen en les
seves aules docents del programa reben a final de curs un certificat de formació de 30
hores expedit per l’ICE de la UB. Enguany en el projecte hi han participat 5 escoles i 14
docents. En aquests moments, per al curs 2018/2019 ja està en marxa les demandes tant
de claustres com de docents que es volen integrar en aquest projecte.
A continuació, adjuntem un resum de les valoracions del projecte tant dels centres i
tutors, com dels docents del projecte APEL·LES:

Les escoles ens han fet comentaris com aquests:
“Estem contentíssimes amb el projecte APEL.LES, Felicitats i gràcies, volem continuar
el curs vinent.”
“La valoració que fem des de l’escola és molt positiva i com a claustre ens agradaria
poder continuar gaudint d’aquesta activitat i incloure-la dins del Pla Anual de Centre
pels propers cursos. Ens ha servit de gran ajuda per al procés de la lectura i escriptura
dels alumnes,  ja que treballant  en grups reduïts  l’atenció que es pot dedicar  a cada
alumne augmenta i la motivació creix quan les activitats són plantejades en forma de joc
o reptes.”
“Les dues docents s’han coordinat molt bé amb les tutores de Cicle Inicial, han realitzat
unes  activitats  molt  interessants,  profitoses,  engrescadores  i,  ja  les  esperaven  cada
setmana. Gracies per ajudar-nos a educar ja que això és facilitar les condicions perquè
els nens i nenes puguin ser que ja són.”



“Us agraïm la vostra ajuda al llarg de tot el curs escolar, sempre disposades a fer el que
calgui i proposant moltes activitats engrescadores pels nens i nenes, tot això amb molt
bon humor i moltes ganes de riure. Esperem tornar-vos a veure el proper curs”

Els docents del projecte, per la seva banda, han fet els següents comentaris:
“La petitíssima aportació que he fet als alumnes de 2n ha tingut, per a mi, tot el sentit
del món. He gaudit de la cita setmanal amb il·lusió. M’he sentit molt ben rebuda per la
tutora, m’ha encantat el contacte humà amb aquests nens i nenes: les seves bromes, la
seva capacitat de sorpresa, la seva capacitat de raonar. Ha estat un plaer i un privilegi
poder formar part d’aquest projecte.”
“L’acolliment rebut per part de les tutores i del claustre ha sigut molt bona. M’he pogut
coordinar amb elles segons les necessitats de cada moment. “
“El  treball  en  petit  grup  afavoreix  l’aprenentatge,  la  participació,  poder  apropar-se
millor a cada infant i poder observar els processos individuals que he pogut compartit
amb la tutora.  Ha estat  emocionant,  veure als  alumn alumnes contents i  motivats,  les
tutores reconeixent la meva tasca i jo compartint aquestes vivències.”


