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• Centre ubicat al Molinar, Palma

• Dues linies

• Alumant caracteritzat per:

Gran diversitat i multiculturalitat

Incorporació tardana

Compensació educativa

Situacions socials desfavorides

Absentisme

CEIP INFANTE DON FELIPE



• Es tracta d´una experiència que implica organització de 
centre i aprenentatge significatiu a partir de la cooperació 
entre grans i petits.

• Autores: Teresa Torrents i Sunta Sogas

• CEIP El Sagrer. Barcelona.

• A Mallorca CEIP Son Sardina

PROJECTE



• Alumnes voluntaris de 3r cicle de primària fan de padrins de 
lectura a alumnes de 1r cicle, es a dir, els fan llegir .

• Alumnes de 5è llegeixen amb els de 2n

• Alumnes de 6è llegeixen amb els de 1r 

COM ES DUU A TERME?



• Els padrins són alumnes voluntaris

• Fan llegir als mes petits un cop per setmana

• Els padrins són els mateixos al llarg del curs (hi pot haver canvi de 
parella s´hi ha conflictes)

• Es tenen en compte característiques personals per evitar 
conflictes

• Els padrins no ensenyen a llegir

QUI PARTICIPA?



Es realitza 20 minuts cada dia de 
dilluns a dijous

Al matí de 9 a 9,20 hrs.

QUAN ES REALITZA?



• Al passadís i altres llocs comuns

• Material:

- Tauletes i cadires petites per treballar en parella

- Llibres enumerats de l´1 al 4 segons nivell de dificultat. 

- Carnet (nom de padrí i fillol, foto, contes llegits, pàgina,…)

A ON ES REALITZA?



• Mestres col·laboradors:

- Formen les parelles (padrí- fillol) segons característiques

- Controlen als alumnes i resolen dubtes

- Donen pautes de comportament (motivar, acompanyar, no corregir 
criticant, etc.) al començament del curs.

- No avaluen.
 
- No segueixen cap registre.

ALTRES PERSONES IMPLICADES



• S´afegeix un valor addicional a la lectura

• S´assegura la regularitat de llegir

• S´educa en el respecte com a persones entre companys de 
diferent edat

• S´accepta la diversitat

• Es potencia la generositat

• S´assumeix un compromís

• La feina es pren seriosament

• Fa créixer l´autoestima

• Els fa reviure records 

• La relació entre infants pot ser més efectiva.

BENEFICIS 



Festa de final de curs

Diplomes per als padrins

Els fillols agraeixen l´ajuda als padrins amb una carta

FINAL DE CURS
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