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La competència lectora: 
un element clau per a l’èxit educatiu 

UNA COMPETÈNCIA LECTORA BAIXA
COMPROMET L’ÈXIT ESCOLAR I LES

POSSIBILITATS D’APRENENTATGE AL
LLARG DE LA VIDA I POSSIBLEMENT TAMBÉ

LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.  



Impactes de la Covid-19
en les oportunitats
educatives al Raval

Amb la crisi de la Covid-19 es preveu un
augment de l'abandonament escolar
prematur en els propers anys (és a dir,
que més joves no es graduïn a l’ESO o
que deixin d’estudiar poc després i
tampoc obtinguin cap qualificació post
obligatòria reglada)

L'alumnat del barri, ja tenia, abans de
l'actual situació, uns índex
d'abandonament escolar prematur més
alts que la mitjana catalana i espanyola.



 El joc de llegir
Per això el Grup d’Educació Comunitària ha

treballat enguany per identificar els projectes
que ja treballen al barri per fomentar el gust

per la lectura i millorar competències de
comprensió i expressió oral i escrita d’infants,

joves i famílies del Raval.
 

 Aquest és un primer pas per plantejar
possibles actuacions comunitàries futures

que contribueixin a la millora de les
competències lingüístiques entre infants,

joves i persones adultes al barri.
 

Aquí en trobareu un recull, que no comprèn
tots els projectes existents, però si tots

aquells que volen trobar-se per aprendre i
compartir junts. 

 



MAPA DE SERVEIS I PROJECTES DE
FOMENT DE LES COMPETÈNCIES

LINGÜÍSTIQUES I GUST PER LA
LECTURA AL RAVAL.

Punt de lectura
Projecte VAC - 'Llegim en parella' 
Menja llibres 2.0
Activitats a la Biblioteca de Sant Pau i
la Santa Creu
Lexit
Foment de lectura
Voluntaris per la Llengua
Fets de Llengües
Mostra Sambori



PUNT DE LECTURA

Servei de Dinamització
Comunitària

Col·labora Impulsem i la Biblioteca de Sant
Pau-Santa Creu

Espai familiar on poder llegir, jugar i
descansar als Jardins de Sant Pau del
Camp.

Horari: dimecres de 16:30h a 18:30h. 
Contacte: santpau@gmail.com

*Si sou un grup, contacteu abans, si us plau.

mailto:santpau@gmail.com


PROJECTE VAC - 'LLEGIM EN PARELLA'

Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval)

Per infants i adolescents de 6 a 14 anys

Grup Petits: De 1r a 4rt de primària - Dimecres de 17h
a 18.45h a l'Escola Cintra.  
Grup Grans: 5è i 6è de primària - Dimarts de 17h a
18.45h a l'Escola Cintra.

Llegim en parella és una iniciativa que fomenta l’èxit
educatiu adaptant-se als diferents nivells de lectura
dels infants i adolescents participants, que aprenen
alhora que ensenyen. 

Es treballa per la millora de la competència lectora
amb la metodologia "Aprensenya" i es fomenten les
habilitats socials. 

El projecte preveu la implicació i participació de les
famílies dels infants i adolescents participants. 

Es duu a terme a les tardes:
 

Contacte: vac@aeiraval.org



MENJALLIBRES 2.0

Pla de Barris, IMEB, Consorci
d'Educació de Barcelona.
Dinamitza: +educació

Projecte per la millora de les competències
lingüístiques bàsiques de  l'alumnat de 2n i 3r 
de primaria de l’Escola Collaso i Gil, l' Escola
Castella, l'Escola Rubén Darío i  Ins Escola
Elisabets(prèvia derivació del/la tutor/a).

Activitats de foment de la lectura i l'expressió 
en llengua catalana.

Dues tardes en horari extraescolar al propi
centre.

Contacte: stendero@meseducació.coop
http://www.meseducacio.coop/menjallibres-2-0/

mailto:stendero@meseducaci%C3%B3.coop
http://www.meseducacio.coop/menjallibres-2-0/


BIBLIOTECA DE SANT PAU I LA SANTA CREU

Clubs de lectura per adults i infantils (per escoles) 
Narració de contes per a diferents edats
Tallers de robòtica i ficció digital
Presentacions de llibres
Punts de lectura en diferents espais del barri
Cessió de lots de llibres temàtics a escoles, entitats
socials i associacions
Col·laboració amb diferents projectes entorn a la lectura 
Visites per donar a conèixer el fons documental de la
biblioteca i els serveis
Itineraris per conèixer el barri i la seva riquesa literària i
cultural

Es desenvolupen múltiples activitats, tant pròpies com en

col·laboració amb entitats culturals, educatives i socials del

barri com per exemple:

La biblioteca disposa d'una col·lecció atractiva, multicultural i

multilingüe de qualitat disponible per a tota la comunitat

(adults i infants).

Contacte: b.barcelona.spsc@diba.cat



LECXIT

Casal dels Infants 

El projecte Lecxit té per objectiu impulsar
l'èxit educatiu a través de la millora de la
comprensió lectora. 

Un cop a la setmana una persona
mentora acompanya a un nen/a durant
una hora en una activitat de lectura.

Hi participen nens i nenes d'edats
compreses entre els 6 i els 12 anys que
assisteixen a les tardes al Casal dels
Infants.

Contacte: asolanas@casaldelsinfants.org

mailto:asolanas@casaldelsinfants.org


FOMENT DE LECTURA

Casal dels Infants amb la col.laboració de
l'Associació d'escriptors /es en llengua
catalana.

Una persona escriptora, membre de
l'associació d'escriptores en llengua catalana,
porta a terme una activitat relacionada amb el
món dels llibres (contacontes, elaboració d'un
conte, elaboració d'un auca, còmics, lectura
de poesia) adaptada al grup i edat dels i les
participants. 

Aquesta activitat es realitza un cop cada
quinze dies i hi participen nens, nenes i
adolescents que assisteixen a les tardes al
Casal dels Infants i d'edats compreses entre
els 6 i els 16 anys .

Contacte: asolanas@casaldelsinfants.org

 

mailto:asolanas@casaldelsinfants.org


VOLUNTARIS PER LA LLENGUA

Òmnium Ciutat Vella

Activitat per alumnat de 2n de primària a 2n d'ESO
que el voluntariat d'Òmnium Cultural realitza a

petició dels centres educatius que ho demanen,
com una activitat de reforç de català fora de l'aula

però en el mateix centre.
 

Consisteix en un acompanyament per part d'una
persona voluntària que s'ofereix a llegir un llibre

conjuntament i/o fer exercicis amb un infant o
adolescent que requereix d'aquest reforç per

millorar la comprensió lectora i els coneixements
de català. 

 
Contacte: ciutatvella@omnium.cat

 

mailto:ciutatvella@omnium.cat


FETS DE LLENGÜES

GLiDi (grup de lingüistes per la
diversitat, UB) i Òmnium Ciutat Vella

Fets de Llengües vol posar en valor la diversitat
lingüística de Ciutat Vella i reivindicar la riquesa que
aquesta comporta. 

El treball  es fa amb alumnat de 3er de la ESO de
centres de secundària del districte en l'aula de llengua
i convida a reflexionar sobre les vivències de cadascú
amb les llengües del seu entorn. 

Se celebra un acte final de lectura i exposició; una
mostra dels treballs sobre llengües que s’han fet a
classe. 

Podeu trobar més informació a:  www.fetsdellengues.cat 

Contacte: ciutatvella@omnium.cat

http://www.fetsdellengues.cat/
http://www.fetsdellengues.cat/
mailto:ciutatvella@omnium.cat


MOSTRA SAMBORI

Òmnium Ciutat Vella amb la col·laboració d'entitats
com: +Eduacació, La Sullivan i d'altres.

 
 Les obres que es presenten a la Mostra són el resultat d’una tasca creativa (en
qualsevol format) i col·lectiva, realitzada per alumnat de primària, ESO,
batxillerat o CFGM que utilitza el català com la llengua d’interacció en el
procés creatiu col·lectiu. 

Les creacions culturals poden adoptar qualsevol forma creativa: literatura, arts
escèniques, música, creacions audiovisuals, ... sempre enregistrades en format
vídeo. Òmnium Ciutat Vella posa a disposició formació i recursos per
l'enregistrament. 

El resultat final es posa en comú en una mostra 
conjunta per a tots els centres educatius del barri.

Contacte: ciutatvella@omnium.cat

mailto:ciutatvella@omnium.cat


El joc de llegir. Qui som?

La promoció de les competències bàsiques d’expressió i comprensió oral i
escrita, i molt especialment el gust per la lectura, d’infants, joves i persones
adultes al barri del Raval.  

QUÈ PRETENEM?

El joc de llegir és una comissió de treball dins del Grup d'Educació
Comunitària del Raval, dinamitzada per la Fundació Tot Raval i composada
per  la Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, el Casal dels infants per l’Acció
Social als Barris, AEI Raval, la Fundació Joan Salvador Gavina, el Pla de
Barris, Òmnium Cultural Ciutat Vella, el Servei de Dinamització de Ciutat
Vella i Xamfrà Centre de música i escena del Raval.   

MEMBRES

Si voleu informar d'algun altre projecte o iniciativa
contacteu amb: programesftr@totraval.org

CONTACTE


