
Amb aquesta guia comencem el bloc de lectura de la franja de projectes. Estigues atent/atenta a les 
explicacions de la teva tutora o tutor de projectes.

1.1 Formem el grup de treball

L’objectiu de la primera sessió serà formar els grups (per parelles i amb criteri de proximitat a l’aula, per 
exemple, de manera que cadascú vagi amb qui té al costat o al darrera per evitar moviment).

Comunica la formació del teu grup a la teva professora / el teu professor de projectes per correu 
electrònic o com t’indiqui.

1.2 Entrem a la plataforma Legiland

Entrem a la pàgina: https://www.legiland.cat , la poden trobar teclejant «Legiland» al navegador.  Si no 
recordes la clau d’accés pregunta a la professora o professor.

1·3 Visita virtual als llibres dels passadissos.

Ara ja podem començar a pensar quins llibres ens agradaria llegir
per fer les activitats sobre Intel·ligències Múltiples. Sense deixar
la pestanya de Legiland obrim una altra pestanya i accedim a la
web del centre creudesaba.cat buscant l’article «Bookcrossing pels
passadissos», o directament des d’aquesta adreça:

https://prezi.com/view/3o4HAJloxUpxHXCfzEDR/

1·4 Tria del llibre que volem llegir

A partir del passeig virtual i el catàleg Legiland ja podem escollir llibres. En aquesta activitat cada alumne
escull un llibre però tenint en compte que haurà de treballar també amb el llibre que esculli el seu 
company de grup, així que l’ideal és posar-se d’acord. Ho fem així:

• Sobre la pantalla d'inici fer clic a «Llibres» 

• Seleccionar «Cercar llibres»

• Així accedim al cercador on podem triar entre prop de 960 títols introduint la totalitat o part del 
títol o de l'autor. També es pot establir un filtre per rang d'edat, idioma o gènere.

• A cada llibre podrem consultar una petita descripció, la seva classificació segons edat i idioma, els
punts que permet obtenir i fent clic sobre la imatge es pot accedir als comentaris d'altres lectors, 
conèixer el nombre de qüestionaris que conté i ,si així ho volem, triar-ho.
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1.6 Registre de sol·licitud de préstec del llibre

Un cop tinguem clar el llibre
que llegirem, l’hem d’entrar en
el formulari que trobarem en
aquest enllaç. Important que
posin les dades del llibre
correctament (títol, autor/a) i
sense errors tipogràfics.

ENLLAÇ: FORMULARI DE
SOL·LICITUD DE PRÉSTEC
DE LLIBRE LEGILAND

NOVETAT CURS 2021-22.  Aquest any hi haurà disponible a la web del centre un enllaç 
permanent al formulari de petició de llibres tal com mostra la imatge:

https://docs.google.com/forms/d/1_cV8_3Ir4gEFnlfDwlYdY2qlc5SRdKJ0wEqzRN14eiU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_cV8_3Ir4gEFnlfDwlYdY2qlc5SRdKJ0wEqzRN14eiU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_cV8_3Ir4gEFnlfDwlYdY2qlc5SRdKJ0wEqzRN14eiU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_cV8_3Ir4gEFnlfDwlYdY2qlc5SRdKJ0wEqzRN14eiU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_cV8_3Ir4gEFnlfDwlYdY2qlc5SRdKJ0wEqzRN14eiU/edit


1.7 Què fem quan ja han fet la sol·licitud del llibre?

Si aquesta primera sessió NO podrem començar a llegir perquè encara ens estan buscant el llibre per al 
proper dia, tenim varies alternatives:

• Fer l’activitat de lectura d’articles que ens proposarà el professor/a  

• Fer l’activitat de lectura de còmic   en aquesta pàgina:

ENLLAÇ: PÀGINA DE LECTURA DE CÒMICS

És una carpeta protegida i haurem d’entrar amb les dades del nostre correu creudesaba.cat. Podem escollir
entre un còmic de Tintín, un d’Astèrix i un de Flash Gordon. Cal llegir en silenci i concentració (sobre 
aquests còmics farem una activitat més endavant).

1.8 Com acceptar una recomanació de tutor/a.

Si estem insegurs de quin llibre triar, podem seguir recomanacions del nostre tutor o tutora.

• Tornar enrere fent clic a «El meu compte»

• Sobre la pantalla tornar a fer clic a «Llibres» 

• i seleccionar ara l'opció «Llibres recomanats»

• A la pantalla veiem les recomanacions que ens han fet els nostres tutors. Fer clic a la imatge de 
portada d'un dels llibres.

• A la nova pantalla fer clic a «Escollir llibre» sota la portada del llibre.

• A la finestra emergent marcar una de les quatre opcions segons cóm haguem obtingut el llibre.

• Això ens porta al llistat de llibres que estem llegint on, si fem clic a «Qüestionaris», podrem 
començar a respondre el primer

1.9 Quan comencem a llegir?

A la sessió següent, si ens han donat el llibre en paper podrem dedicar tota l’hora a la lectura. 

1·10 Com avaluarem la lectura?

• La nostra primera qualificació a partir d’aquesta activitat sortirà del resultat que s’obtingui en els 
qüestionaris del llibre escollit. El primer té habilitada l'opció «Accedir». Fer clic sobre aquesta 
opció. 

• Una finestra emergent ens informa dels punts que podem obtenir i del temps de què disposem 
(sempre és mig minut per pregunta). Feu clic a «Començar»

• Si creieu que necessiteu una ampliació de temps parleu amb la tutora o tutor.

QUE VAGI MOLT BÉ I QUE GAUDIU MOLT DEL VOSTRE LLIBRE!!

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1W9b3iOLKDXwGSpz7ghKhqMkINUkJ6XX_

	1.1 Formem el grup de treball
	1.2 Entrem a la plataforma Legiland
	1·3 Visita virtual als llibres dels passadissos.
	1·4 Tria del llibre que volem llegir
	1.6 Registre de sol·licitud de préstec del llibre
	1.7 Què fem quan ja han fet la sol·licitud del llibre?
	1.8 Com acceptar una recomanació de tutor/a.
	1.9 Quan comencem a llegir?
	1·10 Com avaluarem la lectura?

