PRESENTACIÓ
La rellevància de la competència lectora, en relació amb l’educació inclusiva o de qualitat per a
tothom, ha portat a la comunitat internacional a dissenyar actuacions específicament dirigides a promoure l’èxit escolar i el desenvolupament d’aquesta competència. Els resultats de les investigacions
internacionals (Kesane i Ruiz, 2010) mostren l’efectivitat de les intervencions desenvolupades en sessions específiques, amb formats altament estructurats, basades en la interacció en grups heterogenis i
la col·laboració de les famílies, a través de l’ús d’estratègies metacognitives, com preguntes de comprensió i reflexió crítica. Molts programes educatius, com ara l’escocès Read On (Topping i Hogan,
1999), contenen aquests ingredients.
Amb la mateixa finalitat, oferir eines als centres educatius i al professorat per millorar la competència lectora de l’alumnat1, i seguint les indicacions de la comunitat científica, el Grup de Recerca sobre
Aprenentatge entre Iguals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el suport del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha impulsat el programa educatiu Llegim en parella.
El programa es basa en la tutoria entre iguals: parelles de persones, cap d’elles professor professional de l’altra, que aprenen a través d’una activitat estructurada. El tutor, perquè ensenyar pot ser
una bona manera d’aprendre, i el tutorat, perquè rep l’ajut ajustat i permanent del company tutor. El
programa combina la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar.
L’objectiu del programa és millorar la competència lectora, un element clau per a l’èxit escolar de
l’alumnat. Les activitats (lectura en parella i comprensió lectora) són altament estructurades i permeten,
quan la parella s’hi ha familiaritzat, un ús progressiu més ajustat i creatiu.
Seguint un format d’Innovació i Desenvolupament, el material que es presenta a continuació és fruit
del treball d’investigació i pràctica escolar que membres del Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre
Iguals (GRAI) de la prova pilot del programa duta a terme al CEIP Riera de Ribes, durant el curs 2005-06
(Duran i Oller, 2006; Duran, Oller i Utset, 2007) i dels treballs del grup (Blanch, Duran, Valdebenito, i Flores, 2013; Duran, 2007; Duran i Flores, 2008; Flores, i Duran, 2011; Flores i Duran, 2013; Moliner, Valdebenito, i Duran, 2010; Valdebenito i Duran, 2015; Flores i Duran, 2016; o Miquel i Duran, 2017)2.
En el curs següent, 2006-07, el GRAI va crear un espai de treball en xarxa de centres amb l’objectiu
d’oferir formació i suport mutu per a la posada en pràctica de l’experiència, per tal de garantir un cert
nivell d’èxit que permetés que la innovació fos sostenible o incorporada al repertori d’actuacions habituals dels centres. Les xarxes de professorat permeten generar espais on els docents es veuen com a
creadors de coneixement, que experimenten, avaluen i difonen experiències innovadores, que promouen el canvi en l’ensenyament (Fernández, 2007).
Així, tal com es presenta en la taula 0.1, la Xarxa Llegim en parella va agrupar, a més del CEIP
Riera de Ribes (Sant Pere de Ribes), cinc centres més que havien participat en assessoraments
sobre aprenentatge cooperatiu del nostre grup i els equips directius dels quals manifestaven el compromís de facilitar la participació en la xarxa de dos professors, amb l’objectiu que si el resultat de la
innovació era positiu pogués ser incorporada en les actuacions del centre.

1

Hem intentat que aquest llibre estigui lliure d’usos sexistes i androcèntrics de la llengua. Tanmateix, per tal de buscar
l’equilibri entre respecte i claredat en la comunicació, en general utilitzem el masculí com a categoria gramatical no marcada, tot i que també usem formes dobles per precisar o emfasitzar la referència a homes i dones dins del text, com
recomana la Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2012).
2
Volem expressar el nostre més profund agraïment als centres que, de forma entusiasta i generosa, ens han acompanyat en el disseny, la implementació i l’avaluació d’aquest projecte. Especialment al professorat, a l’alumnat i a les famílies que s’hi han implicat.
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FONAMENTACIÓ CONCEPTUAL
En aquest apartat, d’una manera molt sintètica, farem esment dels tres elements conceptuals sobre els que descansa el programa Llegim i escrivim en parella: la tutoria entre iguals, la implicació
familiar i la competència comunicativa i treball en xarxa del professorat, fonamentant-los en els resultats de la investigació psicopedagògica i en el coneixement educatiu disponible.

1. TUTORIA ENTRE IGUALS, UN MÈTODE D’APRENENTATGE COOPERATIU
La interacció entre alumnes, estructurada degudament –com fan els mètodes d’aprenentatge cooperatiu (Duran i Monereo, 2012)– és un motor d’aprenentatge significatiu. A través d’una interacció
estructurada pel professor, els alumnes s’ofereixen ajudes pedagògiques, en intercanvis que permeten la personalització i els ajustaments adequats en cada moment (en portar-se a terme en petit grup
o en parella). Que els alumnes aprenguin a cooperar és també un aprenentatge funcional perquè
constitueix una competència clau per a la societat democràtica del coneixement (Ritchen i Salvanik,
2003). L’ús de l’aprenentatge cooperatiu és, a més, una estratègia instruccional de primer ordre per a
l’educació inclusiva, ja que no sols reconeix les diferències entre els alumnes, sinó que en treu profit
pedagògic, convertint-les en un aspecte positiu i valuós (Ainscow, 1991). És gràcies al fet de ser diferents, que els alumnes poden aprendre uns dels altres (Duran, 2009).
Els mètodes d’aprenentatge cooperatiu són dissenys didàctics que es proposen convertir les interaccions entre alumnes (o treball en grup), en oportunitats d’aprenentatge, a través de la creació de la
interdependència positiva (o treball en equip). L’equip és una forma més sofisticada de treball en grup,
en la que els membres cooperen per assolir l’objectiu. Això significa que cada membre de l’equip té
una funció imprescindible per aquest assoliment, de forma que ningú no pot evadir la seva responsabilitat. Per això, la responsabilitat individual i la interdependència positiva (que els membres de l’equip
percebin el seu èxit i el seu fracàs lligat al de l’equip, de forma que es responsabilitzin del seu propi
aprenentatge i del dels seus companys) són dues condicions bàsiques de l’aprenentatge cooperatiu
(Johnson, Johnson, i Holubec, 1999). Ambdues requereixen la intervenció del professorat: no n’hi ha
prou en agrupar alumnes i esperar que espontàniament cooperin.
L’aprenentatge cooperatiu compta amb moltes evidències científiques que n’avalen l’efectivitat
(Duran, 2018). De fet, constitueix un dels temes més investigats en psicologia de l’educació i que
reuneix més evidències sobre la seva efectivitat (Johnson i Johnson, 2009).
Tot i que hi ha diferents posicions al respecte, la tutoria entre iguals pot ser entesa com un mètode d’aprenentatge cooperatiu perquè compleix amb totes i cadascuna de les condicions que els germans Johnson van establir per diferenciar el mer treball en grup del treball en equip o cooperatiu. La
interdependència positiva i la participació individual requereixen allunyar-se del simple treball en parella –en què un alumne més hàbil ajuda un menys hàbil– per situar-nos en un escenari que requereix
una acurada planificació (o estructuració) de la interacció entre ambdós amb la finalitat que ambdós
membres de la parella aprenguin.
De manera àmplia, la tutoria entre iguals pot entendre’s com una activitat entre persones de
grups socials similars que ajuden altres persones a aprendre i que aprenen elles mateixes ensenyant
(Topping, 2000). En una definició més centrada en l’educació formal, la tutoria entre iguals és un mètode d’aprenentatge entre alumnes, basat en la creació de parelles, amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol de tutor i de tutorat, respectivament), amb un objectiu comú, conegut i com15

partit (el desenvolupament d’una competència curricular), que s’assoleix a través d’un marc de relació
planificat pel professor (Duran i Vidal, 2004).
Podem identificar dos tipus de raons que sustenten l’eficàcia instruccional de la tutoria entre iguals.
Per una banda, i respecte a l’alumne menys expert, el tutorat aprèn perquè rep una ajuda ajustada i
permanent del seu company tutor, dins de la zona de desenvolupament proper -una mica per sobre
del nivell de competència actual i una mica per sota del que no podria fer amb èxit sense ajuda. Com
evidencien moltes investigacions (Good i Brophy, 1997), els alumnes poden ser bons mediadors (ensenyants) dels seus companys en tenir alguns avantatges respecte els adults per intervenir en la zona de desenvolupament proper: en compartir un marc d’experiència i llenguatge, i ser aprenents recents d’aquell objectiu, cosa que els permet recordar molt bé quan es produeixen dificultats
d’aprenentatge i on oferir els suports. A més, els alumnes tutorats, assumeixen el rol assignat i intenten complir amb les atribucions de bons estudiants, així com també demostrar el seu aprenentatge
(Robinson, Schofield, i Steers-Wentzell, 2005). Fins i tot generalitzen aquestes actituds a altres situacions d’aprenentatge (Xu, Gelfer, Sileo, Filler, i Perkins, 2008).
Respecte a l’alumne més expert, l’alumne tutor, el paradigma emergent d’aprendre ensenyant
(learning by teaching), ens ajuda a entendre quelcom que els docents experimentem sovint: ensenyar
a d’altres pot ser una bona manera d’aprendre (Duran, 2016). Disposem d’investigacions que mostren
que quan el tutor es prepara per ensenyar (prenent responsabilitats i estructurant la informació per
convertir-la en coneixement) i interactua amb el tutorat, té oportunitats per aprendre (Annis, 1983;
Biswas, Schwartz, Leelawong, i Vye, 2005). Sabem, a més, que quan qui ensenya més s’allunya del
model unidireccional i transmissiu i més s’apropa a la bidireccionalitat (amb oportunitats per dialogar
amb l’aprenent, sotmetent-se a les seves preguntes i interessos), més oportunitats es té d’aprendre
ensenyant (Cortese, 2005).
Específicament en la tutoria entre iguals, Roscoe i Chi (2007) suggereixen que els tutors tenen
possibilitats d’aprendre per dues raons. En primer lloc, perquè l’activitat d’explicació els pot comprometre en la construcció reflexiva del coneixement, per la qual cosa han d’allunyar-se de la simple
“transmissió” d’informació per reelaborar-la i explicar-la a partir dels seus propis esquemes mentals,
convertint-la en coneixement. En segon lloc, perquè han de qüestionar el coneixement, formulant i
responent preguntes. Formular bones preguntes al tutorat exigeix un alt nivell de reflexió per part del
tutor, integrant coneixement previ i nou, reorganitzant models mentals, generant inferències i fen monitoratge metacognitiu. Respondre preguntes del tutorat també promou la reflexió i pot generar reptes
d’aprenentatge. Es tracta, doncs, d’ensenyar als tutors a formular bones preguntes i a respondre-les
de manera profunda per evitar caure en la mera transmissió d’informació.
La tutoria entre iguals és àmpliament utilitzada en molts països (sota la denominació de Peer
Tutoring), en tots els nivells educatius i àrees curriculars, i recomanada per experts en educació –com
l’Agència Europea per a l’Educació Especial o la UNESCO (Topping, 2000)– com una pràctica altament efectiva per a una escola per a tothom. Alguns autors la situen entre les deu pràctiques més
efectives (Walberg i Paik, 2000) o com un recurs que, combinat amb altres, és qualificat com «la forma d’instrucció més efectiva» (Madden, Slavin, Karweit, Donal, i Wasik, 1991, p. 594).
Podem trobar experiències de tutories entre alumnes en les quals les edats dels components de
la parella són diferents. Aquestes són conegudes com a cross-age tutoring i, lògicament, l’alumne
tutor és el de més edat. Però també trobem tutories amb alumnes de la mateixa edat, same-age tutoring, menys complicades d’organitzar. Segons el caràcter fix o intercanviable del rol de tutor i tutorat,
podem distingir entre tutories de rol fix i tutories recíproques, en les quals tutor i tutorat intercanvien
periòdicament el seu paper.
D’entrada, semblaria que la tutoria recíproca podria reunir els avantatges d’ambdós rols per a
cada alumne (amb una construcció més mútua, multidireccional i simètrica del coneixement) i reduir
els potencials inconvenients de la fixa pel caire permanent de rols socialment desiguals (Baudrit,
2000). Però el cert és que no hi ha evidències concloents que determinin la major efectivitat d’una o
de l’altra. La tria dependrà dels objectius proposats. Tanmateix, val la pena recordar que retallar el
desenvolupament del rol a la meitat del temps pot minvar l’efecte esperat (Flores i Duran, 2016a).
Disposem de moltes investigacions que avalen l’efectivitat de la tutoria entre iguals. Aquí ens
referirem exclusivament a les metaanàlisis, que són investigacions sobre grups d’investigacions prèvies. En primer lloc, Cohen, Kulik i Kulik (1982) van arribar a la conclusió que la major efectivitat està
vinculada a la formació inicial dels tutors, a la “distància” de coneixements entre tutor i tutorat, a la
interacció estructurada dins la parella i a projectes prou extensos en el temps. En segon lloc, Cook,
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Scruggs, Mastropieri i Castro (1986), revisant estudis en els quals participaven alumnes amb discapacitats, van assenyalar que les nombroses oportunitats de donar i oferir ajuda personalitzada confereixen a la tutoria entre iguals una alta potencialitat per a l’atenció a la diversitat. En tercer lloc, Rohrbeck, Ginsburg-Block, Fantuzzo i Miller (2003) van trobar efectes molt positius de la tutoria per a
diferents àrees curriculars. En quart lloc, Ritter, Barnett, Denny i Albin (2009), en relació amb els tutorats que no van rebre tutoria, van trobar millores en les àrees de suport. En cinquè lloc, pel que fa als
adolescents, Jun, Ramírez i Cumming (2010) també van assenyalar resultats positius sobre la seva
efectivitat. En sisè lloc, i de manera complementària, Bowman-Perrott, Davis, Vannest, Williams, Greenwood i Parker (2013) van analitzar investigacions de casos en escoles i instituts, i van trobar que la
tutoria entre iguals és una intervenció efectiva, independentment dels curs o de la participació
d’estudiants amb diferents graus de capacitat. En vuitè lloc, una metaanàlisi de Leung (2014) conclou
que aporta beneficis sobre competències acadèmiques, sobretot en estudiants de secundària. Finalment, una metaanàlisi d’estudis en l’àmbit de la matemàtica, també sosté efectes positius de la tutoria
en la millora acadèmica (Alegre-Ansuategui, Moliner, Lorenzo i Maroto, 2018).
Com dèiem, en l’àmbit anglosaxó existeixen moltes pràctiques escolars basades en la tutoria
entre iguals, com el programa Read On (Duran i Blanch, 2007; Topping, i Hogan, 1999), que inspira
el treball que presentem. De fet, la competència de la lectura és, sense dubte, la que compta amb
més iniciatives. Podeu trobar un recull de bones pràctiques internacionals a Topping, Duran i Van
Keer (2016). En el nostre context, i centrats també en la competència lingüística, comptem cada cop
més amb programes i pràctiques fonamentades, d’usos de la tutoria en l’ensenyament obligatori, com
les versions en castellà de Llegim en parella (Duran et al., 2011), en euskera (Duran et al., 2011) i en
anglès com a llengua estrangera (Duran et al., 2016).
A partir dels resultats de les recerques de les pràctiques esmentades, en consonància amb els
resultats de les investigacions a les quals hem fet referència, podem sintetitzar els principals avantatges de la tutoria, tant per a l’alumne tutor com per al tutorat. Per al tutor, poden ser: un major compromís, un sentit de la responsabilitat i una autoestima més alta; un major control del contingut i de
l’organització del propi coneixement per poder-lo ensenyar; una consciència més àmplia de les llacunes o de les pròpies incorreccions, i la detecció i correcció de les del tutorat; i una millora de les habilitats psicosocials i interactives. Per a l’alumnat tutorat, els avantatges es poden resumir en una millora acadèmica i un ajustament psicològic.
Més enllà d’aquests avantatges per a l’alumnat, Topping, Buchs, Duran i Van Keer (2017) n’assenyalen altres per al professorat i l’escola. Com ja s’ha dit, la utilització de la tutoria entre iguals permet
que els professors vegin en la pràctica com els alumnes aprenen a través de les seves diferències. A
més, es tracta d’un recurs econòmic que multiplica les fonts d’ensenyament a l’aula, fa més efectiu
l’aprenentatge i permet que el professor estigui disponible per realitzar activitats que normalment no
pot fer: oferir immediatament ajuda individual o en parella a qui la necessiti o realitzar observacions
sobre el procés d’aprenentatge per a l’avaluació continuada. Finalment, la tutoria entre iguals té
guanys socials, ja que delega democràticament la direcció del procés d’aprenentatge, desenvolupa
l’autonomia de l’alumnat i redueix la insatisfacció.
Tot i els avantatges que hem assenyalat, és evident que, com tota opció metodològica, la tutoria
entre iguals pot comportar inconvenients si no s’utilitza de manera adequada. Fontana (1990) assenyala que el principal problema de l’ús incorrecte de la tutoria entre iguals es produeix pel que ell denomina “opció fàcil”, és a dir, creure que ens trobem davant d’una estratègia instruccional senzilla,
que consisteix en poc més que posar els alumnes en parelles i confiar que ells, màgicament,
s’ensenyin mútuament.
Així, per poder gaudir de les potencialitats de la tutoria entre iguals i minimitzar els possibles
riscos, ens pot ajudar la següent guia (Duran, 2012):
1. Preparació de materials i de l’estructura de relació tutor-tutorat. Cal que definim una estructura
d’interacció entre ambdós alumnes molt detallada, de manera que sempre sàpiguen què han
de fer. A mesura que les parelles interioritzin aquesta estructura, progressivament anirem transferint-los la capacitat d’ajustar-la a les seves necessitats. Això suposa que el professorat dissenyi materials ajustats a aquestes estructures. Així mateix, un cop els alumnes s’hi hagin familiaritzat, s’ha d’oferir als tutors l’oportunitat de crear materials didàctics per als seus companys,
cosa que afavoreix l’aprenentatge dels tutors.
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2. Formació inicial de l’alumnat en les tasques derivades dels respectius rols. Optar per un relació
estructurada entre tutor i tutorat requereix un entrenament previ abans de començar les sessions de tutoria.
3. Temps d’assentament del funcionament. Tot i oferir pautes d’ajustament al rol, les parelles necessitaran un temps per aprendre a desenvolupar el rol respectiu, durant el qual serà necessari
que el docent ofereixi retroalimentació.
4. Monitoratge. La tutoria entre iguals modifica el rol del docent, permetent-li de fer el que la gestió
tradicional de l’aula dificulta: atendre a qui ho sol·licita; portar a terme un registre
d’observacions que permetin l’avaluació continuada; “escoltar” com pensa i argumenta
l’alumnat...
5. Oferir retroalimentació dels progressos. Per una banda, cal manifestar als alumnes els avenços. Per altra banda, cal ajudar el tutor a prendre consciència del fet que el progrés del seu
company es produeix, en bona part, gràcies a la seva ajuda i que mitjançant l’activitat
d’ensenyament ell també està aprenent. Al seu torn, també cal fer notar al tutorat que el seu esforç i dedicació és imprescindible per a la seva millora i que els resultats del seu aprenentatge
són, en bona part, fruit de la seva implicació en la feina: no només procedeixen de la dedicació
del tutor.
Com pot veure’s, amb aquesta manera de gestionar l’aula el rol del professorat és, sens dubte,
diferent al de la classe tradicional, però igualment important (Duran i Oller, 2017). El rol de
l’ensenyant comença en les actuacions preactives (preparadores de la cooperació), dissenyant la
interacció entre les parelles. Després de la formació inicial, quan els alumnes treballen autònomament en parelles, les actuacions docents transmissives, adreçades a tota la classe, es veuen limitades a les fases de començament i tancament de la sessió i són reemplaçades per actuacions que
difícilment es desenvolupen en l’organització tradicional de l’aula: es passeja i escolta les interaccions
entre les parelles i hi intervé quan cal, ajudant-se d’instruments d’observació del nivell d’autonomia,
de la qualitat de treball o de les necessitats de formació. Brinda suport a l’estructura de la sessió,
sobretot en relació amb el fet de corregir les actuacions derivades del rol que desenvolupa. Ofereix
ajuts ajustats, amb un nivell de bastiment diferent i poca resposta directa o enterament construïda, tot
mobilitzant els recursos de la pròpia parella. I, finalment, pot respondre amb atenció immediata (dintre
del minut) en referència a les sol·licituds d’ajut de les parelles. Tot plegat fa que el professor pugui
viure la docència d’una forma més efectiva i satisfactòria.

2. IMPLICACIÓ FAMILIAR EN TASQUES ESCOLARS
El segon component del programa és el suport familiar a la lectura, que es duu a terme des de
casa. En les darreres dècades, la literatura científica ha fonamentat abastament la influència positiva
que la implicació activa de les famílies té sobre l’èxit escolar dels seus fills i filles (Lam, Cheung i
Lam, 2009; Lastre, López i Alcázar, 2018; Powell, Son, File i San Juan, 2010; o Sénéchal i Young,
2008). Martínez (1992) revisa els estudis sobre la temàtica i conclou que quan les famílies participen
activament en el centre escolar, els seus fills incrementen el rendiment acadèmic i, a més, el centre
millora la qualitat de l’ensenyament.
Els resultats d’investigació al Regne Unit (Ofsted, 2001) apunten cap a la mateixa direcció i indiquen que la participació familiar té efectes positius sobre l’alumnat: acceleren el desenvolupament de
la parla, milloren el rendiment acadèmic en matemàtiques i llengua, promouen millores en la conducta
i en els valors, incrementen la confiança i l’autoestima, creen consciència sobre el fet que aprendre
és una activitat habitual al llarg de tota la vida i desenvolupen el gust per l’aprenentatge col·laboratiu.
També als Estats Units, Park i Holloway (2016), després de fer un estudi longitudinal amb més
de 17.000 alumnes des d’infantil a primària, evidencien els beneficis de la participació familiar en relació amb millores acadèmiques vinculades a la competència matemàtica i lectora de l’alumnat, però
també millores, en relació amb la qualitat del centre. A més a més, Nailing (2010) destaca millores en
l’alumnat, tant en aspectes acadèmics com no acadèmics, associades a les expectatives i les creences; l’estructura de l’aprenentatge, els recursos disponibles, l’ambient familiar, les pràctiques parentals i la disponibilitat dels pares i mares per ajudar els seus fills i filles en els tasques escolars.
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Una revisió de 24 estudis sobre implicació familiar amb nens en edat escolar, en les quals les famílies ajuden els seus fills o filles en les tasques escolars, va destacar una àmplia gamma d’evidències a
partir dels resultats de varietat d’actuacions (Fishel i Ramírez, 2005). Les actuacions que van demostrar
més eficàcia tenen a veure amb programes que promouen la tutoria a casa per part dels pares i les mares, que se centren en alguna àrea concreta del currículum, especialment la lectura o les matemàtiques.
A més, tal com apunten Reparaz i Naval (2014), hi ha una àmplia evidència empírica que indica
que la participació de les famílies a l’escola aporta grans beneficis tant als estudiants com a l’escola i
als mateixos pares i mares: millora de la competència lingüística i matemàtica; facilitat per a participar
en activitats de formació i millora professional; augment de la confiança en els contactes amb
l’escola, els mestres i el sistema educatiu; millor comprensió del desenvolupament del fill o filla i de
les estratègies que poden emprar-se per a ajudar-lo a aprendre; aprofundiment de les relacions familiars; i millor relació amb el fill o filla. Quan s’estableixen relacions significatives amb l’escola, les famílies tenen més oportunitats de sentir-se competents per donar suport als seus fills i filles i, a la vegada. sentir-se més incloses en la comunitat, afavorint una major implicació i satisfacció (Ma, 2008).
Una recent revisió de 75 estudis (realitzats entre el 2003 i el 2017) sobre els efectes de la implicació familiar en l’èxit escolar assenyala, però, que no totes les formes de participació són igualment
efectives (Boonk, Gijselaers, Ritzen i Brand-Gruwel, 2018). Analitzant estratègies de participació
d’infantil a secundària, tant en la llar com en l’escola, la revisió conclou que les formes més efectives
corresponen llegir a casa, altes expectatives sobre l’èxit escolar, comunicació entre pares i fills respecte l’escola i suport a l’aprenentatge.
La influència positiva de la implicació familiar ha portat els centres escolars a realitzar grans esforços per afavorir bons mecanismes de comunicació i a oferir variades formes de participació, tant
en la presa de decisions de la gestió institucional com, cada vegada amb més freqüència, en les mateixes activitats d’ensenyament i aprenentatge (Blanch, Gimeno i Careta, 2016; Palacios, 1997).
Aquesta varietat d’oferiments de participació ha hagut d’anar salvant obstacles, alguns provinents de la mateixa escola (per una tradició d’ensenyament que deixava la família fora de la institució),
d’altres derivats del fet que la família sigui l’única institució educativa en la qual els adults no reben
formació específica per a millorar les seves competències i recursos (Máiquez, Rodríguez i Rodrigo,
2004). En aquest sentit, sembla urgent donar recursos a les famílies en estratègies d’estimulació i
acompanyament dels seus fills en l’aprenentatge i en els estudis, amb l’objectiu d’afavorir la creació
d’ambients familiars que fomentin en els infants i joves el desenvolupament d’actituds positives cap a
l’aprenentatge i la generació d’expectatives d’èxit escolar (Martínez, 2004).
Els estudis referenciats mantenen que la influència de la participació familiar en l’èxit escolar
prové no només del suport que els alumnes reben dels professors i de les famílies, sinó sobretot de la
continuïtat i coherència que perceben entre els objectius educatius proposats en l’àmbit escolar i familiar, respectivament. En aquesta línia, les escoles han anat enriquint el ventall de possibilitats de participació familiar oferint la possibilitat que les famílies donin suport als aprenentatges escolars dels seus
fills des de casa, és a dir, que els pares comparteixin el rol de mestre (Oliva i Palacios, 1998). En
aquest sentit, Wolfendale i Topping (1996) recullen treballs que mostren la influència positiva sobre el
rendiment escolar que té la col·laboració de membres de la família (pares, avis o germans) en
l’acompanyament d’aprenentatges des de casa.
Més concretament, en l’àmbit de la millora de la lectura, es coneixen moltes pràctiques i investigacions que posen de manifest el benefici de la participació familiar. A tall d’exemple, Dearing,
McCartney, Weiss i Simpkins (2004) van realitzar un estudi longitudinal, des del parvulari fins als darrers cursos de primària, on s’evidencià la relació entre la implicació familiar i la millora de la competència lectora. Resultats similars es recullen en el darrer informe PIRLS 2006 (Estudi Internacional del
Progrés en la Comprensió Lectora), que expressen els beneficis que la participació de les famílies té
en la millora de la comprensió lectora de l’alumnat.
Davant d’aquestes evidències de millora, és indispensable afavorir la comunicació i la participació de les famílies tenint en compte que, com apunta PISA (OECD, 2012), tots els pares poden ajudar
els seus fills a desplegar el seu potencial dedicant-los temps. Però són el professorat, les escoles i
els sistemes educatius els que han d’estudiar com es pot ajudar les famílies a desenvolupar un paper
més actiu en l’educació dels fills, tant dins com fora de l’escola.
Tanmateix, la participació de les famílies en el suport escolar, tot i que provadament necessari,
no sempre és fàcil. Diverses investigacions assenyalen que els factors que més poden dificultar la
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col·laboració familiar estan directament vinculats a les creences del professorat sobre les pràctiques
parentals i les limitacions que suposen als progenitors per ensenyar, així com a les mateixes percepcions de les famílies que, tot sovint, es consideren poc competents per donar suport als seus fills en
les tasques escolars (Al-Momani, Ihmeideh i Naba’h, 2010; Muschamp, Wikeley, Ridge i Balarin,
2007).
Collet i Tort (2013), en el seu estudi sobre la necessitat de participació de les famílies en els centres, adverteixen de l’obligació de reconstruir el discurs dominant que sosté la separació entre escola
i família, per passar a una relació d’interdependència. I són els professors i els centres els que han de
potenciar aquesta reconstrucció, els que han de superar aquesta barrera professional. Si bé és cert
que, tal com afirma Brisebois (1997), és difícil donar responsabilitat a algú quan no se sap si és capaç
d’assumir-la, també és cert que ningú aprèn a desenvolupar una responsabilitat si no se li ofereixen
oportunitats per fer-ho. Considerant aquest conjunt de limitacions, per establir una relació fructífera
entre escola i família cal evitar estereotips que actuen com a barrera de la participació en detriment
de l’alumnat.
Existeixen moltes formes d’implicació familiar. Més enllà de la participació delegada i formal en
els òrgans de govern i en la gestió de les escoles, cada vegada més les escoles desenvolupen iniciatives de participació que comencen en la col·laboració de les tasques extraescolars o de suport perifèric al currículum (com sortides, festes o tasques de treball voluntari en les instal·lacions dels centre). Aquesta participació es veu enriquida quan es promou deliberadament que les famílies participin
en les activitats curriculars, donant suport als professors a les aules en diferents tipus d’activitats.
En qualsevol cas, aquestes formes de participació sempre tenen com a centre l’escola i cal que
les famílies s’hi desplacin per desenvolupar-les. Aleshores, sembla necessari enriquir o complementar la participació familiar promovent que les famílies –des de casa– ofereixin ajuda curricular o instruccional als seus fills. En aquest sentit, Castro, Expósito, Lizasoain, López i Navarro (2014) apunten
l’assistència i la participació familiar en les activitats escolars com a elements que afavoreixen
l’aprenentatge de l’alumne, però també suggereixen altres maneres de fer-ho vinculades a la llar, com
ara la comunicació amb els fills sobre els continguts escolars, ajudar-los en els deures i donar-los
suport en la lectura. Aquests mateixos autors, en les seves conclusions de les metaanàlisis sobre la
participació i el rendiment acadèmic, constaten que «la participació més reeixida, respecte del rendiment, respon a un patró d’implicació familiar orientat a l’assoliment dels resultats acadèmics i a la
cerca del desenvolupament de competències bàsiques com la lectura» (Castro et al., 2014, p. 96).
Per portar a terme aquest treball als centres, cal oferir formació a les famílies per donar-los seguretat en la seva implicació i que les seves intervencions siguin com més sistemàtiques i eficients millor. Iniciatives com les escoles de pares, o bé sessions de formació o guia per a les famílies són, en
aquest sentit, molt necessàries. Per aquest motiu, també és indiscutible la necessitat de formació del
professorat en aquest tema, tal com apunten López i Caspe (2014) quan afirmen que la participació
familiar a les escoles és la clau per a la millora dels estudiants, però no pot funcionar sense una formació efectiva del professorat.
Per tant, tornant a l’àmbit de la lectura, és important que el professorat tingui l’oportunitat de
conèixer la diversitat de pràctiques que les famílies empren per ensenyar a llegir els seus fills i reconèixer-les (Ma, 2008). D’aquesta manera es podria ajustar la percepció que les famílies no poden
ajudar els seus fills i filles a millorar la competència lectora perquè no tenen suficients habilitats (Conteh
i Kawashima, 2008). Al-Momani et al. (2010) suggereixen que, per facilitar la col·laboració entre professorat i famílies, l’escola doni pautes per ensenyar a llegir i així afavorir un suport familiar eficaç. Valdebenito i Duran (2010) i Blanch, Duran, Valdebenito i Flores (2013) en un estudi sobre Llegim i escrivim en parella, recullen com les famílies, amb la col·laboració de l’escola, poden assumir amb èxit el
rol de tutors de lectura dels seus fills i filles.
Més enllà del ja esmentat programa Read On, podem trobar altres exemples de tutories familiars
en ciències o matemàtiques (Topping i Bramford, 1998) o, fins i tot, interessants pràctiques en l’ús de
la tutoria entre iguals (entre pares i fills) per a millorar la lectura, en contextos interculturals, en els
quals l’adult ensenya la llengua familiar i el nen la llengua de l’escola (Gregory, 1996). Els resultats
satisfactoris d’aquestes intervencions fan pensar que formar famílies en l’ús d’una estructura
d’interacció, amb el suport de materials específics, que permetin que els pares o mares puguin
aprendre amb els seus fills o filles en connexió amb les competències bàsiques escolars pot ser altament interessant.
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OBJECTIUS I CONTINGUTS DE
LLEGIM I ESCRIVIM EN PARELLA

Llegim i escrivim en parella és un conjunt de materials que conforma un programa educatiu que fa
ús de la tutoria entre iguals –a l’escola entre alumnes, i a casa entre l’alumne i un familiar- per a la millora
de la competència comunicativa a primària i a secundària. Aquests materials han de permetre que,
amb l’apropiació als interessos i als contextos propis, els centres escolars puguin fàcilment (autònomament o amb un assessorament) generar actuacions innovadores que facilitin els objectius següents:
•

•

•

•

•

Posar a l’abast del professorat metodologies inclusives. L’aprenentatge cooperatiu, i la tutoria entre iguals en particular, permet viure la diversitat com un valor positiu: és gràcies a la diferència
(en aquest cas entre tutor i tutorat) que aprenem.
Desenvolupar noves didàctiques per a l’ensenyament del català. La tutoria entre iguals i el suport
familiar poden complementar les actuacions d’ensenyament i aprenentatge de les competències
lingüístiques, ja que facilita espais d’ajuda personalitzada amb alts nivells d'interacció oral.
Millorar la competència comunicativa, i especialment la comprensió lectora i l’expressió escrita,
de l’alumnat. El treball sistemàtic de les estratègies de comprensió lectora i expressió escrita pot
facilitar el repte, assenyalat en els darrers informes PISA, que tot l’alumnat assoleixi destreses
essencials per a la vida, en disposar d’un nivell suficient de competència comunicativa que els
permetrà seguir aprenent al llarg de la vida.
Fomentar la capacitat de cooperació entre l’alumnat. Més enllà de cooperar per aprendre, la
cooperació és en si mateixa una competència valuosa en la societat del coneixement perquè
desenvolupa habilitats socials i de treball en equip, així com actituds bàsiques per a la vida democràtica.
Potenciar la implicació de les famílies en les tasques escolars. Es pretén que els centres enriqueixin el ventall d’oportunitats de participació familiar a l’escola, oferint la possibilitat que els
pares, després d’una breu formació, facin de tutors de lectura dels seus fills o filles des de la
pròpia llar.

A continuació es detallen les competències bàsiques i continguts del currículum d’educació primària i
secundària en l’àrea de llengua catalana que el programa Llegim i escrivim en parella pot contribuir a
assolir. Els continguts en l’etapa d’educació primària apareixen agrupats per cicles i dimensions (comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita, coneixement del funcionament de la llengua, i educació literària), tal com proposa el Departament d’Ensenyament mitjançant el currículum oficial (Decret
119/2015 i Decret187/2015 ), per facilitar d’aquesta manera la inserció del programa en la programació
habitual del centre, com una proposta educativa d’atenció a la diversitat, inclusiva i de qualitat.

1. CONTRIBUCIÓ DE LLEGIM I ESCRIVIM EN PARELLA A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Tal i com s’esmenta anteriorment, un dels principals objectius del programa Llegim i escrivim en
parella és la millora de la competència comunicativa, una competència bàsica i transversal, necessària
en l’aprenentatge de totes les àrees curriculars (Llei d'Educació de Catalunya 12/2009).
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Segons la LEC (Títol V, capítol I, article 52), el currículum s'ha d'orientar a la consecució, entre
altres, d’unes bones habilitats comunicatives: expressió i comprensió oral, expressió escrita i comprensió
lectora correctes i domini dels nous llenguatges. També en els Decrets 119/2015 i 187/2015 s’especifica
que la comprensió lectora i l’expressió escrita s’han de treballar en totes les àrees i són fonamentals
pel desenvolupament de les competències bàsiques. Concretament, s’ha de garantir un mínim de trenta minuts diaris de lectura dins de les activitats docents. En aquest sentit, el desenvolupament del programa a les aules pot facilitar el treball de les competències a través de la lectura i la comprensió lectora de manera intensiva durant un període de temps acotat.
D'altra banda, el programa Llegim i escrivim en parella pot afavorir la consecució dels objectius
proposats pel Pla d'Impuls de la Lectura i pel Programa araESCRIC del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament, 2015).
Aquests plans recullen un seguit d'actuacions per a la millora de la competència lectora i escrita,
tenint present que és la base de molts aprenentatges i un requisit per tenir èxit i garantia d'una plena
participació en gran part dels àmbits de la vida adulta. Per aquest motiu, s’estableix potenciar la lectura
i l’escriptura sistemàtica al llarg de tota l'educació bàsica (educació primària i educació secundària obligatòria) per aconseguir el repte de reduir el fracàs escolar.
Una de les actuacions que el Departament d'Ensenyament posa al coneixement de les escoles és
el programa Llegim i escrivim en parella, ja que alguns dels eixos en els que es fonamenten aquests
plans, coincideixen plenament amb els objectius del programa, tal i com es mostra a continuació:
Objectius del Pla d’Impuls a la lectura:
•
•
•

Desenvolupar la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos.
Potenciar la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l’accés a la informació, a la descoberta i a
l'ampliació de coneixements.
Fomentar la lectura sistemàtica, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.

Objectius del Programa araESCRIC:
•
•
•
•
•
•

Valorar l'escriptura com a eina de construcció de coneixement i d'aprenentatge.
Millorar la competència d'escriptura per augmentar el rendiment acadèmic dels alumnes i així afavorir
l'èxit educatiu.
Reconèixer l'escriptura com una estratègia transversal per a la millora del rendiment escolar a totes les
àrees curriculars.
Fomentar l'hàbit de l'escriptura personal i del plaer d'escriure per gaudir i créixer.
Identificar el valor de la competència escrita per iniciar el recorregut cap a la participació en els diversos
àmbits de l'activitat humana: privat, laboral, social i acadèmic al llarg de la vida.
Incorporar la literatura com a referent d'expressió escrita.

Més enllà de participar en la consecució de les finalitats del Pla d'Impuls de la lectura i del Programa araESCRIC, Llegim i escrivim en parella també facilita l'atenció a la diversitat mitjançant el mètode de treball cooperatiu de la tutoria entre iguals. A més a més, potencia la implicació i col·laboració
de les famílies en el procés educatiu dels seus fills.
El programa Llegim i escrivim en parella aporta elements de treball i contribueix al desenvolupament de les competències següents, tal i com es recullen en els Decrets 119/2015 i 187/2015:
Competència comunicativa lingüística i audiovisual (C1)
Les persones construeixen el seu pensament en la interacció amb els altres. Aprendre és una
activitat social que precisa de la bona comunicació per a la comprensió significativa de les noves informacions i la construcció de xarxes de coneixement cada vegada més elaborades. Aquesta competència fa referència a la la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, fets i
opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, audiovisual, gràfic…), atenent la diversitat de llengües, per interactuar lingüísticament de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i culturals.

30

El programa Llegim i escrivim en parella es basa en el fet comunicatiu entre alumnes (tutor i tutorat) o entre alumne i familiar, i en l’aprenentatge a partir de la interacció que es fomenta entre ells i els
fulls d’activitat.
Competència digital (C5)
Aquesta competència consisteix a disposar d'habilitats per a buscar, obtenir, processar i comunicar informació en entorns digitals, i per a transformar-la en coneixement. Incorpora diferents habilitats,
que van des de l’accés a la informació fins a la transmissió d'aquesta en diversos formats.
Les propostes dels fulls d’activitats poden afavorir el desenvolupament de metodologies de treball
que potencien l’autonomia, l’eficàcia, la responsabilitat, l’esperit crític i reflexiu en la selecció, el tractament i la utilització de la informació en diferents suports i tecnologies.
Competència social i ciutadana (C6)
La cooperació i la convivència són elements clau per construir una societat democràtica amb ciutadans compromesos en la seva millora. Aquesta competència fa referència a la capacitat per afrontar
la convivència i per resoldre els conflictes d’una manera constructiva i responsable, exercint els valors
democràtics i cívics, actuant amb criteri propi i sentit crític, contribuint a la construcció de la pau.
El programa proposa la tutoria entre iguals (mètode d’aprenentatge cooperatiu) com a estructura
bàsica de treball. Per aquesta raó, el desenvolupament del programa a les aules pot afavorir el desenvolupament de les habilitats socials necessàries per aprendre a treballar en equip i resoldre de manera
constructiva els conflictes que sorgeixen inevitablement de les interaccions entre iguals, desenvolupant
així el sentit de la responsabilitat individual i la interdependència positiva com a eixos bàsics per a la
cooperació.
Competència d’aprendre a aprendre (C7)
Aprendre a aprendre suposa disposar d'habilitats per iniciar-se en l'aprenentatge i ser capaç de
continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d'acord amb els propis objectius i
necessitats. Aquesta competència té dues dimensions fonamentals. D'una banda, la presa de consciència de les pròpies capacitats i de les estratègies per a desenvolupar-les ja sigui en el treball individual
i/o en equip. I, d'altra banda, desenvolupar el sentiment de competència personal, que es basa en la
motivació, la confiança en si mateix i en el plaer per aprendre.
Les activitats d’autoavaluació del treball en equip realitzat, amb les pautes d’avaluació quinzenals i la
valoració final de la parella, permeten un treball de reflexió al llarg del programa mitjançant l’autoregulació
dels aprenentatges individuals i d’equip. D’aquesta manera, els alumnes prendran consciència de les
pròpies capacitats, del procés de treball en equip que duen a terme i de les estratègies necessàries per
aprendre a ser cada vegada més eficaços i autònoms en el propi aprenentatge i en l’aprenentatge del
treball en equip. Tots aquests processos afavoreixen el sentiment de competència personal que incideix directament en la motivació i la confiança en un mateix i en el gust per aprendre.
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria (C8)
Mitjançant aquesta competència es poden transformar les idees en accions, és a dir, proposar-se
objectius, planificar i dur a terme projectes. Requereix l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un
conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com són la responsabilitat, la perseverança, el
coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica i el control emocional que impliquen
aprendre de les errades, assumir riscos i aprendre a treballar en equip.
La proposta de treball del programa facilita adquirir la consciència de responsabilitat envers la
tasca encomanada, la perseverança, el coneixement d’un mateix i l’autoestima, la creativitat,
l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’escollir les activitats que cal realitzar per assolir millor
els objectius de treball i de gestionar el temps, la capacitat d’afrontar els reptes i d’aprendre de les errades. També des d’aquesta vessant cal disposar de les habilitats necessàries per cooperar i treballar
en equip, posar-se al lloc de l’altre i prendre decisions conjuntament, ser flexibles amb les noves propostes i portar a terme les decisions preses de manera consensuada.
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DESCRIPCIÓ DE LLEGIM I ESCRIVIM EN PARELLA

Com en qualsevol actuació educativa, l’èxit del programa està fortament vinculat a l’entusiasme
que pugui despertar entre els seus protagonistes. En aquest sentit és primordial que els mestres implicats, i el conjunt de l’escola, vegin Llegim i escrivim en parella com una bona oportunitat per a fer viure
la diversitat de forma positiva. És gràcies que els alumnes són diferents –que tenen lògicament diferent
nivell de competència comunicativa– que podran aprendre. A través de la tutoria entre iguals, els
alumnes i la comunitat escolar tenen la possibilitat de veure com la diversitat, lluny de ser cap problema, esdevé un element positiu per a la tasca pedagògica.
Serà també important que els alumnes vegin que tenir l’oportunitat de fer de tutors, de posar-se en
la pell del mestre, és una experiència molt interessant i, sobretot, una bona oportunitat d’aprenentatge.
Els alumnes tutorats caldrà també convidar-los a fruir de l’ajuda personalitzada –un autèntic luxe en el
context escolar– que rebran dels seus companys tutors, sempre en un marc on no sols ells aprenen,
sinó que també ho fan els seus tutors ajudant-los.
És un repte realment interessant arribar a les famílies que més fruit poden treure del programa,
per tal d’animar-les a crear aquests petits espais familiars on, a més de donar suport directe a
l’aprenentatge escolar dels seus fills o filles, tindran l’oportunitat d’establir una relació de confiança en
la perspectiva acadèmica. Cal animar les famílies, especialment aquelles que tenen més necessitat del
programa, i fer-les adonar que amb el suport de l’escola podran fer perfectament de tutors de lectura
dels seus fills.

1. CREACIÓ DE LES PARELLES
Tot i que en algun cas pot ser convenient crear les parelles durant la formació prèvia –que comentarem després–, serà generalment el professorat qui constituirà les parelles d’alumnes, com a primer
pas per a la realització del programa. Si bé els criteris per a la constitució de les parelles han d’ajustarse al context de l’escola, comentarem algunes orientacions que poden ser d’utilitat per a tal de fer
aquest pas tan senzill com sigui possible.
Si optem per un format de tutoria entre iguals amb alumnes de diferents edats o cursos (cross age
tutoring), pot ser pertinent recordar que els estudis revisats recomanen que la diferència de coneixements
o competències entre tutor i tutorat no sigui tan gran que acabi fent que l’alumne tutor s’avorreixi. Es
considera més important la diferència d’habilitats que no pas l’edat o el gènere. En aquest sentit, la
nostra experiència ens faria suggerir que, en cas d’optar per parelles d’alumnes de diferent curs, els
tutors siguin d’un màxim de dos cursos superiors.
Tant si l’aparellament es fa utilitzant les qualificacions de l’àrea de llengua (que podria ser una
forma planera per al professorat), com si es fa a partir dels resultats d’una prova expressa de competència lingüística, cal procurar una “distància” entre tutor i tutorat similar al llarg del conjunt de parelles.
Per fer-ho convé tenir en compte que l’alumne amb millor qualificació de cada grup s’aparelli amb el
seu homònim de l’altre grup. És a dir, el tutor que més en sap, amb el tutorat que més en sap, i així
successivament.
Òbviament, aquestes orientacions caldria ajustar-les a les condicions específiques. Així, per exemple, quan els alumnes de cada curs es coneixen molt (en un centre d’una sola línia, posem per cas),
pot ser suficient demanar que siguin ells mateixos qui, a partir del seu coneixement com a aprenents
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de la matèria, s’ordenin de més a menys competència. Sempre, però, caldria que el docent deixés clar
que es tracta d’un joc amb el propòsit de fer posteriorment les parelles.
Si optem per la tutoria entre iguals fixa amb alumnes d’un mateix curs (same age tutoring), seguirem
la mateixa orientació, ordenant els alumnes segons la competència lingüística dins del grup classe (o
dels diferents grups, si es tracta d’un nivell amb més d’una línia). A més, amb alumnes del mateix curs,
hi ha la possibilitat de crear tutories de rol recíproc, en les quals tutor i tutorat alternen els papers en
cada sessió o bé cada setmana, per exemple. En aquest cas, el de la tutoria recíproca, convé crear les
parelles de manera que els components tinguin un nivell de competència com més similar millor. Seguint l’exemple de la llista ordenada que comentàvem, aparellaríem l’alumne 1 amb el 2; el 2 amb el 3 i
així successivament.

Rol Fix
1

Creació de parelles
+ competència

Rol Recíproc
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

- competència

10

Gràfic 3.1. Exemple de creació de parelles.

Per últim, sigui tutoria amb alumnes de diferent curs o del mateix, sigui fixa o recíproca, caldrà que
ens preguntem si al llarg de les sessions de tutoria hi haurà canvis en les parelles. Ens referim a un
canvi general, no pas a casos particulars que per la raó que sigui ho requereixin. En cas de fer canvis
de parelles, suggerim que se’n faci només un i que s’aprofiti l’ocasió perquè els tutors hagin de passar
un informe detallat, als nous tutors, sobre els progressos dels tutorats. També es podria demanar un
breu informe als alumnes tutorats. Cal recordar, però, que perquè la tutoria entre iguals tingui èxit, els
alumnes han de tenir prou temps per a aprendre a desenvolupar el seu rol, ajustat a les característiques del seu company de parella. És per això que més aviat aconsellem prudència en el moment de
decidir canvis de parelles i, ben al contrari, donar prou temps perquè els alumnes aprenguin a treballar
amb el seu company.
Pel que fa a la formació de les parelles en el context familiar, com que tenen caràcter voluntari,
voldríem fer un parell de suggeriments. En primer lloc, entenem que l’escola haurà de fer un esforç
creatiu per a donar a conèixer el programa i els seus avantatges al conjunt de les famílies, però especialment a aquelles que en poden treure més profit. Lògicament, aquestes no seran les famílies que ja
estimulen de forma natural els seus fills amb propostes culturals i educatives i que, d’entrada, poden
ser les que més fàcilment es mostrin receptives al programa. Convindria arribar a famílies que necessiten establir espais de diàleg educatiu i que, en algunes ocasions, han manifestat als mestres les seves
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dificultats per fer-ho. En aquest sentit, caldrà prestar atenció a trobar les formes més adequades per a
donar a conèixer el programa a les famílies. Valdrà la pena que ens preguntem sobre l’ús de cartes
(per correu o a través dels infants); invitacions personals (orals); pòsters a l’escola; escrits al butlletí de
l’escola o a la premsa local... També podem plantejar-nos la necessitat d’utilitzar elements de suport,
com ara el mateix alumnat, perquè animi els seus pares i mares a participar; o bé treballadors socials
de l’ajuntament que visitin les famílies a les quals la informació ordinària arriba amb dificultats. Quant
l'escola hagi portat a la pràctica el programa amb anterioritat, podrà demanar a les famílies que van
participar en l'edició anterior que animin a les noves a participar.
Creiem que mostrar que alumnes de l’escola fan també el paper de tutors pot alenar els familiars
menys predisposats a sentir-se capaços d’actuar com a tutors de lectura. És evident que per a animar
aquest perfil de famílies a participar del programa, caldrà establir formes de suport i acompanyament
inicials. Una bona decisió, que adopten alguns centres, és nomenar un coordinador del programa amb
el que es pugui establir un bon nivell de comunicació i de proximitat amb les famílies i que pugui atendre els dubtes i les preguntes que sorgeixen en la posada en pràctica del programa a nivell familiar.
Finalment, entenem que cal tenir una perspectiva àmplia pel que fa al tutor familiar. Els tutors familiars poden ser mares o pares; avis o àvies; germans més grans... O bé altres familiars (cosins, oncles
o ties...) o personal de suport familiar.

2. FORMACIÓ PRÈVIA DE L’ALUMNAT I DE LES FAMÍLIES
La recerca sobre tutoria entre iguals ha demostrat que com més estructurada és la interacció entre
tutor i tutorat, com més tancat sigui el guió que regula el que ha de fer cada membre de la parella, millors són els resultats (Cohen, Kulik, i Kulik, 1982; Topping i Ehly, 1998). Conscient d’això, el programa
Llegim i escrivim en parella opta per un marc de relacions entre el tutor i el tutorat altament estructurat
que assegura que, en tot moment, ambdós membres de la parella saben què han de fer.
L’opció per un marc estructurat té l’avantatge assenyalat, però requereix, al mateix temps, una
major inversió en la formació prèvia dels membres de la parella. Caldrà que dediquem unes sessions,
abans de començar a treballar en parelles, a l’assoliment de les habilitats bàsiques que requereix el
desenvolupament dels rols respectius. Aquestes sessions, doncs, constitueixen una inversió de temps
fonamental per al bon funcionament posterior.
Si els alumnes es coneixen prou i ja sabem quins faran de tutor i quins de tutorat, pot ser convenient
crear les parelles abans d’iniciar la formació prèvia. Si no és així, imaginem que el grup de tutors i tutorats provenen de diferents cursos, caldrà posposar la creació de parelles al final de la formació prèvia.
Sigui com sigui, és preferible que aquestes sessions d’entrenament les facin alumnes tutors i tutorats
junts, per tal d’anar posant en pràctica allò que s’explica.
El nombre de sessions de la formació inicial haurà de ser aquell que el professorat consideri necessari, en funció de les característiques de l’alumnat. La nostra experiència ens diu que tres sessions
poden ser suficients. En tot cas, els objectius d’aquestes sessions són:
• Conèixer les bases de la tutoria entre iguals. Entendre que tots dos alumnes aprenen. Orientacions
per als tutors.
• Aprendre les activitats que estructuren les sessions i practicar les que calgui. Activitats prèvies a
la lectura. Lectura en parella a través de la tècnica PPP. Activitats de comprensió lectora. Lectura
expressiva. Activitats d’escriptura.
• Familiaritzar-se amb els materials de suport (Fulls d’activitats, Pauta de progrés i avaluació, Pauta d’entrevista o Autoinforme).
• Conèixer els companys i les companyes amb qui formaran parella (especialment en el cas que
les parelles es constitueixin després de la formació inicial).
Un exemple de com organitzar les activitats de la formació inicial en tres sessions, es recull en la
taula de la pàgina següent.
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MATERIAL DIRIGIT A L’ALUMNAT

El material que es presenta a continuació no ha de ser vist com una proposta tancada a aplicar,
sinó més aviat com exemplificacions de materials que, convenientment ajustats a la realitat dels centres escolars, puguin servir de base per recrear nous materials útils per dur a la pràctica, d’una manera
creativa, el programa Llegim i escrivim en parella. En aquest sentit, hi trobareu propostes relatives a:
1. Presentació del programa Llegim i escrivim en parella
2. Proves d’avaluació inicial (una mostra per cicle)
3. El rol del tutor i del tutorat
4. Negociació dels rols en parella
5. Orientacions per a l’alumnat tutor
6. Criteris d’elaboració dels Fulls d’activitats
7. Fulls d’activitats (mostra de tres fulls per cicle)
8. Registre d’observacions del professorat
9. Pauta d’autoavaluació de la parella
10. Pauta de reflexió quan s’ha treballat individualment
11. Proves d’avaluació final (una mostra per cicle)
12. Qüestionari de valoració final per a l’alumnat de cicle inicial d'Educació Primària
13. Qüestionari de valoració final per a l’alumnat de cicle mitjà d’Educació Primària
14. Qüestionari de valoració final per a l’alumnat de cicle superior d'Educació Primària
15. Qüestionari de valoració final per a l’alumnat de primer cicle d'ESO

Els Fulls d’activitats que s’inclouen han estat extrets del banc elaborat per les escoles de la Xarxa Llegim i escrivim en parella de Catalunya i de les Illes Balears (Pérez Iborra de Barcelona, Alfred Mata de Puig-reig, Federico
García Lorca de Mollet, Pau Casals de Vacarisses, Santa Eulàlia de Berga, Mestre Morera de Barcelona, La Plana de Vila-seca, Pere Calders de Polinyà, Sant Jordi de Navàs, Riera de Ribes de Sant Pere de Ribes, Badies de
Gran-Llucmajor, La Porciúncula de S’Arenal de Palma, Rafal Vell de Palma, S’Aranjassa de Palma, Mata de Jonc
de Palma, El Morsell d’Olivella i Col·legi Sant Vicent de Paül de Sóller), amb la col·laboració de Montserrat Bigas i
Montserrat Fons.
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Llegim i escrivim en parella
Un programa de tutoria entre iguals (amb alumnes i famílies) per a la competència comunicativa

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA LLEGIM I ESCRIVIM EN PARELLA
Benvolguts i benvolgudes alumnes,
Amb aquest escrit us volem presentar el treball que farem les properes setmanes per millorar la
lectura, la comprensió de textos i l'expressió escrita. Aquest treball que iniciarem aquí, al centre, també
anirà acompanyat d’un treball a casa, en el qual podran participar també els vostres pares o mares.
La vostra col·laboració i participació és molt important per al correcte desenvolupament del treball.
Us proposem, com ja us hem dit, aquest treball, perquè entendre bé el que llegim és imprescindible per
a aprendre a l’escola i al llarg de la vida, així com també saber expressar-se per escrit. Però no fareu
aquest treball de manera individual, sinó que us demanarem que us ajudeu els uns als altres.
Com ja sabeu, cadascun de vosaltres és diferent dels seus companys i companyes de la classe,
tant en la manera de ser i de pensar, com en la manera de treballar i aprendre. I volem aprofitar aquestes diferències, perquè us ajudeu a millorar en la lectura i l'escriptura.
Per a fer-ho caldrà seguir atentament les instruccions que us donaran els vostres mestres o professors. Després d’una formació inicial, treballareu per parelles, on un de vosaltres farà de tutor i l’altre
de tutorat. Tots dos papers són igual d’importants, perquè depenen l’un de l’altre. Els tutors aprendran,
segur, moltes coses, perquè quan s’ha “d’ensenyar” i explicar a un company alguna cosa, cal aprendre-la molt bé abans. I els tutorats també aprendran perquè tindran sempre al costat un company que
els guiarà i ajudarà a millorar en el seu procés de lectura, comprensió i escriptura.
Animarem els vostres pares i mares perquè facin un treball semblant a casa, d’aquesta manera
encara aconseguireu aprendre més. Animeu-los també vosaltres a fer de tutors vostres a casa. Segur
que passareu bones estones plegats.
Us encoratgem, doncs, a treballar de valent i aconseguir que la vostra parella (tant si fa de tutor,
com si fa de tutorat) avanci tant com pugui. No ho oblideu, l’èxit depèn de cadascun de vosaltres.
Endavant i molts ànims! Bona feina!

Llegim i escrivim en parella
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NOM I COGNOMS:

DATA:

FULL D’AVALUACIÓ INICIAL- CICLE INICIAL
Abans de llegir…
Fes una ullada ràpida al text. Has notat que està separat en diversos fragments? Quants? Per què et
sembla que la separació és tan clara?

Segarra, I. i Queralt, C. (2007). La cançó: El cos. El Tatano, núm. 13

Comprensió lectora
1. T’agrada aquesta cançó? La coneixies?
2. Relaciona amb fletxes la part del cos amb l’acció que fa:
ULLS
COR
NAS
ORELLES

SENTIR
MIRAR
OLORAR
ESTIMAR

3. A part de les que diu en el text, quines altres coses podem fer amb aquestes parts del cos?
BOCA

MANS

DITS

PEUS

4. El text diu que el cor és per estimar. Què podríem dir dels pulmons, l’estómac i l’esquelet?

Llegim i escrivim en parella
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NOM I COGNOMS:

DATA:

FULL D’AVALUACIÓ INICIAL- CICLE MITJÀ
Abans de llegir…
Només llegint els títols i els subtítols, penses que serà interessant la informació del text? T’agraden
els animals de companyia? Tens alguna mascota a casa? D’on creus que està extreta aquesta informació? Per què?

Reporter Doc. Maig 2006. núm. 137.

Comprensió lectora
1. T’ha interessat la informació del text? Per què?
2. Qui escriu els textos? Qui creus que els contesta?
3. Omple el següent quadre amb la informació que et dona el text:
Propietari

Problema

Solució

Gos
Gat
4. Com s’anomena amb un llenguatge més científic “la punta del nas” d’un gos?
5. Quin inconvenient hi ha si posem fundes de plàstic a les ungles del gat?
6. Penses que la gossa de la Maria està malalta? Per què?
7. Sabent el problema que té el seu gat, com creus que estan els mobles de casa de la Verònica?
8. La manera que el text suggereix per educar el gat, creus que pot servir per a les persones? Per
què?

Llegim i escrivim en parella
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NOM I COGNOMS:

DATA:

FULL D’AVALUACIÓ INICIAL- CICLE SUPERIOR
Abans de llegir...
Observa el títol i les imatges, quin tipus de text creus que estàs a punt de llegir? Et resulten familiars les imatges que veus? Coneixes el significat de les icones de la dreta del text? Creus que les
pel·lícules que s’esmenten en el text tenen un tema en comú? Quin?

En xarxa. Cuina. Menjar, beure i viure, 199, p.118. Barcelona: Som Sàpiens publicacions.
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