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Consells per al tutor familiar
1. Pacta amb el nen/a els dies i hores de les sessions de Llegim en parella.
2. Trieu un lloc tranquil, còmode, amb bona llum i amb poques coses que us
distreguin. Seieu ben a prop, per escoltar-vos bé. L’un al costat de l’altre
(no en front). I, si pot ser, seu a la seva esquerra (així podràs veure bé
quan escrigui).
3. És molt important que us sentiu tots dos a gust. Tracta de viure la sessió
no com un moment de deures i d’obligació, sinó com una bona estona que
passeu junts. Tracteu de gaudir.
4. Prepara’t d’avançada els Fulls d’activitats. Pensa en les possibles
dificultats que podrà tenir el nen/a i la manera de solucionar-les. Fes
sempre les activitats prèvies a la lectura i procura despertar la seva
curiositat i interès per llegir el text.
5. Comença tu fent una primera lectura en veu alta del text, això servirà
per arrencar l’activitat i actuaràs com a model de lectura.
6. Quan llegiu junts, procura anar només una mica per davant d’ell/a.
D’aquesta manera marcaràs la velocitat i l’entonació.
7. Quan llegeixi només el nen/a i tu usis el mètode de lectura en parella PPP,
recorda quan marquis la pausa, de donar-li temps perquè ell mateix trobi
l’error. Amb les pistes, el mateix. I acaba sempre amb la P del Premi (donant
ànims a continuar llegint).
8. El nen/a et pot preguntar coses que tu no sabràs. No passa res. Reconeix
que no ho saps i busqueu junts la resposta. Et pot ser útil tenir un diccionari
sempre a prop. En darrer cas, pots consultar el dubte al mestre o
encarregar-te d’aportar la solució en la propera sessió.
9. Després de les activitats de comprensió, recorda de demanar al nen/a
que faci la lectura expressiva i, sobretot, fes-lo adonar de com està llegint
cada vegada millor.
10. Pren nota de les coses que et sembla que cal millorar i així podreu
valorar-les conjuntament en el moment de l’autoavaluació de parella.

Recorda sempre que ensenyar és la millor manera d’aprendre i adona’t que
ajudant el nen/a tu també estàs aprenent moltes coses

