
       Normes de Funcionament 
                        Lectura a casa

Operativa mestre

Entrar a la pàgina de l’alumne clicant el seu nom des de la llista de la classe. Al �nal de la pàgina hi ha
una icona: Lectura a casa. A dins es trobarà amb un menú amb dues opcions:

1. Full de control per als pares:
>  Un document en pdf igual per a tots els nens, que el mestre es pot baixar per imprimir. És el full que

omplirà el pare o la mare cada dia que hagi llegit amb el seu �ll.

2. Seleccionar dibuix: si l’alumne encara no té un dibuix començat.
>  A dins hi ha diferents escenaris. El nen tria quin vol i el mestre marca l’escenari seleccionat. Perquè  la 

selecció quedi enregistrada s’haurà de clicar Desar. Un cop desat, l’elecció no es podrà modi�car.
o : 
2. Control de Lectura a casa: si l’alumne ja té un dibuix començat.
>  A dins hi ha nou caselles que corresponen a nou setmanes. Si el nen ha llegit cada dia durant una

setmana, el mestre marcarà la casella de la setmana corresponent. Cada casella que s’ompli serà un
element més que apareixerà en el dibuix triat pel nen i que ell podrà veure en el seu espai.

>  Quan s’ompli l’última setmana, setmana 9, s’ha de Validar i tancar i automàticament apareixerà sota
l’apartat Lectura a casa de l’alumne, el nom del dibuix, l’autor, 30 punts i la data en què el va acabar.
Un cop es completa el dibuix es podrà tornar a seleccionar un nou escenari per anar omplint.

>  Per facilitar la feina del mestre es podrà marcar per a tots els alumnes de la seva classe una setmana
addicional. Sota la seva classe li apareixerà una icona marcada amb el títol Lectura a casa. Allà es
trobarà amb l’opció Assignar una setmana més a tots els alumnes de la classe. Clicant aquesta opció
s’afegeix automàticament una setmana més a cada alumne. Si no correspongués per a un alumne
determinat, el mestre podrà entrar en el seu menú de Lectura a casa per treure-li la setmana que no
correspongui.

Operativa alumne 

>  Quan entri en el seu espai al �nal de la pàgina hi ha una icona: Lectura a casa. Clicant aquesta opció
es trobarà amb el dibuix en pantalla sencera amb tants elements afegits com marques li ha fet el
mestre, és a dir com setmanes porti llegint.

>  Quan el nen hagi complert la setmana 9, en el seu llistat apareixerà sota l’apartat Lectura a casa el
dibuix complert juntament amb els altres dibuixos que �ns a aquell moment ha aconseguit. El nen
pot clicar sobre cada títol per veure el dibuix que en el seu dia va acabar.

>  En el cas que Xim i Xesca tingués el qüestionari del llibre que ha llegit, el nen podrà també respondre
les preguntes del llibre i aconseguir punts.


