
 
             

aprenentatge inicial de la lectura 
       pràctiques d’aula 
 

 
padrins de lectura 
 

Escola l’Esculapi. L’Escala 

 
 Nivell  
diferents cursos de l’escola 
 
 Objectius 
Reforçar/potenciar la lectura en l’alumnat. 
Intercanviar un moment de plaer per la lectura de llibres. 
Mantenir una bona actitud  davant la lectura. 
Establir relacions d’ajuda i col·laboració entre infants d’edats diferents. 
Aprendre a ser responsables, a organitzar-se. 
 
Descripció de l'activitat 
L’activitat dels padrins de lectura es porta a terme des del curs 2007/08. El curs 
2011.12 la vam iniciar amb l’alumnat de la llar d’infants. 
 
Com s’organitzen les diferents activitats: 
 
Alumnat de 3r de primària i alumnat de P5 
Cada alumne/a de 3r té assignat aleatòriament un/a alumne/a de P5. Iniciem 
l’activitat presentant els padrins i aquests busquen el nen/nena assignat. 
L’alumnat de 3r, en la 1ª sessió, es prepara un llibre que comparteix amb el de 
P5. A la biblioteca, cada parella busca un espai, i comparteixen el conte. Per la 
propera sessió, la parella, escull el llibre. La bibliotecària acaba l’activitat 
explicant un conte.  
A la darrera sessió es regala un punt de llibre a l’alumnat de P5 (elaborat per 
l’alumnat de 3r). 
 
Alumnat de 2n d’ESO i 2n de primària 
Cada alumne/a de 2n d’ESO (el grup participant són els de l’aula oberta) té 
assignat un alumne de 2n. 
Els alumnes d’ESO es preparen els llibres proposats pels de 2n, per tant tenen 
un període de preparació i pràctica de la lectura. 
La tasca consisteix en llegir la lectura al seu fillol/a. 



Abans de començar l’activitat l’alumnat de 2n de primària fa un vídeo de 
presentació. Aquest es passa als de 2n d’ESO i ells preparen la seva presentació. 
A la darrera sessió cada grup prepara una activitat sorpresa relacionada amb un 
conte. 
 
Alumnat de 4r de primària i P2 de l’escola bressol 
Per iniciar aquesta activitat, prèviament es fa una reunió amb les responsables 
de l’escola bressol per tal d’organitzar els grups i les visites. 
Abans de començar anem a l’escola bressol a visitar-los i a presentar-nos. 
Aquest primer dia és la bibliotecària qui explica un conte a tots.  
Per facilitar el reconeixement dels fillols/es als seus padrins lectors, es preparen 
uns punts de llibre amb les fotos del padrí i el fillol. Aquests es deixen a l’escola 
bressol i les mestres els utilitzen a la sessió prèvia a la visita. D’aquesta manera 
es facilita el reconeixement de la parella. 
L’alumnat de 4t, amb l’ajuda de la bibliotecària i les orientacions que ens hagin 
pogut donar a la llar, escullen el llibre que volen explicar. Se’l preparen a casa i 
en una sessió de la biblioteca l’expliquen a la resta dels seus companys (ens 
serveix de modelatge).  
 
Temporització 
1 sessió al mes i començar a partir del 2n trimestre 
 
Recursos materials 
Llibres de la biblioteca 
Enllaç de la web on hi ha els vídeos / fotos dels darrers anys. 
http://blocs.xtec.cat/bibliotecaescolar/tag/padrins/  
 
Observacions 
A l’alumnat que fa de padrí, abans de començar l’activitat, se li  explica quin és 
l’objectiu d’aquesta activitat. Totes aquestes activitats es porten a terme a la 
biblioteca MIRACONTES de l’escola l’Esculapi. 
 



 
Imatges de les activitats 

Alumnes de 4t amb nens i nenes de P2 de l’escola bressol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alumnes de 2n d’ESO amb l’alumnat de 2n de primària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnes de 3r de primària amb l’alumnat de P5 d’educació infantil 

 
 

 


