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Aquest Projecte d' apadrinament treballarà dues vessants: 

L' apadrinament dels infants de 6è amb els d' EI
Les activitats col.laboratives amb la gent gran el poble.

Amb l' objectiu de fomentar activitats internivells, fomentar el gust per la 
lectura i potenciar l' autonomia i el sentit de responsabilitat, es posa en marxa el 
Projecte d' apadrinament entre els alumnes de 6è d' EP i els alumnes d' EI.

Amb aquest projecte volem:

● Treballar regularment la lectura
● Treballar activitats de diferents àmbits de manera conjunta, per tal de motivar 

tant els més petits com els més grans.
● Fomentar la convivència
● Educar en la responsabilitat i el compromís
● Treballar la cooperació entre alumnes de diferents cicles
● Ampliar els espais de comunicacio oral entre els infants en la llengua vehicular 

del centre.
● Connectar l' escola amb el seu entorn
● Afavorir activitats intergeneracionals

Consisteix en que es fa una activitat compartida de manera quinzenal entre els 
alumnes de 6è i els alumnes d' Educació Infantil. Cada alumne de 6è apadrina 1 o 2 
infants d' EI i realitzen una sèrie d' activitats enmarcades en diferents àmbits: 
lectura compartida, relaxació, rosaris, etc...

També es farà una activitat per trimestre amb col.laboració de la gent gran del 
poble.

Treball competencial:

● Es  treballen continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals de manera 
globalitzada.

● Coordinació de  professorat  dels diferents cicles. 
● Adquirir coneixements i també actituds i valors individuals. 
● La feina proposada motiva i connecta amb els interessos de l'alumnat 
● Hi ha una especial atenció a la diversitat donat que es presenten tasques de 

diferents graus de complexitat que respecten els diferents ritmes 
d'aprenentatge. 

● Millora la convivència dins el centre ja que es treballa de forma cooperativa. 
● L'avaluació té en compte l'autoevaluació



Per tant es treballen les següents competències:

● Comunicació Llingüística 
● Aprendre a aprendre 
● Autonomia i iniciativa personal 
● Aprendre a conviure 

Activitats amb els padrins del poble:

● Tallers de cuina tradicional
● Taller de gloses
● Rondalles
● Ajuda a l' hort escolar
● Publicacions a la revista de la 3ª edat

Temporalització: Un curs 

Recursos humans i materials: hi ha dos tutors implicats, el de 6è i la d' EI. 
Amb la gent gran, hi intervenen el membres de l' associació de gent gran del poble i 
tots els tutors. Els materials utilitzats són diversos, dels que disposa el centre.

Avaluació:  L'avaluació dels alumnes es va dur a terme mitjançant un registre 
anecdòtic.  El recull d'aquest enregistrament , juntament amb la supervisió i el guiatge 
de les sessions d'apadrinament, és el que 
permet fer a les mestres els seguiment dels aprenentatges de cada un dels integrants 
de les parelles d' apadrinament.


