
 
 Normes de Funcionament: Mestres 
 

 Amb el codi de mestre es pot entrar al llistat de la classe per consultar 
l’activitat lectora de tots els alumnes; nombre de llibres llegits i punts 
aconseguits en català, castellà, total i data de l’última entrada. 
 

 La llista de la classe es pot ordenar per qualsevol de les columnes i es pot 
imprimir. 
 

 Clicant sobre el nom de l’alumne es poden veure els seus llibres llegits, els 
punts aconseguits en cada llibre i la data d’entrada. Es pot consultar aquesta 
informació per al curs escolar actual i per als cursos anteriors. 
 

 Esborrar un llibre: el mestre pot esborrar un llibre de l’espai de l’alumne clicant 
sobre la creu que hi ha al costat de cada títol. 
 

 Equip lector: Quan tots els alumnes de la classe hagin llegit com a mínim un 
llibre amb el que hagin aconseguit 30 punts en el qüestionari, apareixerà en el 
llistat de la classe una imatge de felicitació. 
 

 Consulta qüestionaris: entrant a la fitxa dels llibres, el mestre pot consultar el 
qüestionari. 
 

 Els qüestionaris dels llibres es poden imprimir. Es pot fer amb les respostes 
correctes marcades o sense marcar. L’ordre de les respostes possibles del 
qüestionari es podrà canviar clicant la tecla F5.  

 
 Si és un mestre de Cicle Inicial, podrà treballar amb la funcionalitat Lectura a 

Casa amb els seus alumnes. 
 

 Pot accedir a l’espai Fomentar la Lectura, on trobarà idees i jocs per animar els 
seus alumnes a llegir. 

 
 Pot accedir a l’espai Llibres recomanats per temes, on trobarà títols per tractar 

temes específics. 
 
 Els mestres poden proposar llibres per afegir a la base de dades de Xim i Xesca 

o proposar jocs online per als lectors. Per fer-ho només cal que escriguin a 
info@ximixesca.com amb la seva proposta. 
 

 


