
Comencem a llegir el nostre llibre BookCrossing

1- Com es reparteixen els llibres?

Per norma COVID, molt important: només el vostre professor o professora   gestiona   el préstec de llibres  . 
No   toqueu els prestatges ni   agafeu el vostre llibre del passadís   ni de cap prestatge del centre. 

Les peticions s’han de fer a través del FORMULARI DE PETICIÓ DE LLIBRES i a mesura que 
es localitza cada exemplar es posa dins de la CAPSA DE LLIBRES DEL GRUP que el professorat recull i
torna al despatx de direcció del centre el dia de l’activitat.

Aquestes peticions queden registrades a la   GRAELLA DE PETICIÓ DE LLIBRES     que podeu 
consultar en aquest enllaç. Normalment la trobareu ordenada per grups.

Si no veieu la vostra petició a la graella és que el formulari no ha arribat bé i s’ha de repetir.

2- Què fem quan ens donin el llibre?

Quan rebem el llibre de la capsa del nostre grup en format paper ja podem començar a llegir-lo. Ho farem
a la classe de projectes preferentment i si té moltes pàgines ens el podem endur a casa, per no endarrerir-
nos en relació a la resta de la classe.  Mentre duri el préstec cadascú es fa responsable de la custòdia i
tracte correcte del seu llibre. 

És important que a la classe i hagi un ambient de lectura, és a dir silenci, concentració en la pròpia lectura
i respecte per la lectura dels altres. De moment cadascú llegeix el seu llibre individualment i encara no
treballem en grups. 
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Figura 1: També podeu accedir al formulari de petició de llibres a partir de la WEB del centre, menú 
ENLLAÇOS, opció PRÉSTEC DE LLIBRES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLiRSMEJb3_BeRgEoP7PTxvg8FGNgTUAPp0LcBEMofG0woVw/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OmMYtSADS-lcv-2ZyQEv4qzV2ZC3SOu1mU_d-b7T-_o/edit?resourcekey#gid=509721247


3- Què fem si NO hem rebut el llibre?

Si el llibre no us ha arribat encara:

1. Aneu a la    GRAELLA DE PETICIÓ DE LLIBRES      i busqueu la fila de la vostra petició 
(es va ordenant per grups), a la columna OBSERVACIONS heu de trobar el motiu pel qual no 
teniu el llibre encara.

2. Si us han proposat un altre llibre, és possible que estigui a la capsa del vostre grup, aneu llegint 

aquest i si us agrada ja el podeu incorporar repetint el FORMULARI DE PETICIÓ DE 
LLIBRES perquè quedi registrat.

3. Si teniu biblioteca d’aula, comenteu amb el vostre professor o professora si podeu agafar algun 

llibre d’allà. Repetiu el FORMULARI DE PETICIÓ DE LLIBRES perquè quedi 
registrat. 

4. Si no podem trobar encara un llibre de paper, podem llegir un llibre digital (anem a l’apartat 
següent).

4- Com llegim un llibre digital?

Algunes lectures estan disponibles en digital
i es poden llegir a la mateixa plataforma 
LEGILAND.

Quan la lectura està disponible, es veu un
cercle de color blau o groc i un número al
seu costat. El color del cercle indica el
nombre de crèdits d’aquell color que
necessiteu per aconseguir la lectura.

Si la lectura no està disponible, posa un text
que posa “No disponible”. Aquesta
senyalització és visible tant a la llista de
lectures com a la fitxa.

Per  accedir  a  la  lectura  digital,  el  primer  pas  és  fer  clic  sobre  el  botó
“ESCOLLIR LLIBRE”, sota la portada de la lectura.

En la següent pantalla, sempre que hagis seleccionat que el vols llegir en
digital,  se t’informa del preu de la lectura en crèdits. Si has dit  que vols
“comprar” el llibre, el sistema et pregunta si ho vols fer ara o més endavant.
Si ho vols fer ara, tria la primera opció.

Si  has  triat  que  vols  “comprar”  el  llibre  ara,  el  sistema  et  demana
confirmació dels crèdits que vols gastar i si vols que siguin blaus o grocs.
Arrossega l’indicador taronja per canviar el tipus de crèdit (1).

Per defecte, el sistema et recomana gastar crèdit blau, doncs no té cap cost
econòmic. Selecciona aquesta opció i clica el botó “Comprar” (2).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLiRSMEJb3_BeRgEoP7PTxvg8FGNgTUAPp0LcBEMofG0woVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLiRSMEJb3_BeRgEoP7PTxvg8FGNgTUAPp0LcBEMofG0woVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLiRSMEJb3_BeRgEoP7PTxvg8FGNgTUAPp0LcBEMofG0woVw/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OmMYtSADS-lcv-2ZyQEv4qzV2ZC3SOu1mU_d-b7T-_o/edit?resourcekey#gid=509721247


Un cop finalitzada la “compra” de la lectura, apareix un botó
que posa “DIGITAL” a sota la imatge del llibre.

Si  fas  clic  en  el  botó  “DIGITAL”,  accedeixes  al  text.  Les
lectures  digitals  s’han  de  llegir  des  del  nostre  ordinador
portàtil  amb  el  lector  de  la  plataforma  i  no  es  poden
descarregar ni copiar. 

5- Com fem els qüestionaris?

Tant si és en paper com digital, a mesura que anem llegint el
llibre anirem fent el qüestionari LEGILAND. Hem de tenir
vinculat el tutor o tutora de grup i el tutor de projecte (veure Activitat 1).  

Per accedir als qüestionaris d’una lectura has de fer-ho des del llistat de la pàgina de lectures que estàs
“Llegint”. A cada lectura tens el botó “QÜESTIONARIS” a través del qual accedeixes a les preguntes.
Cada lectura només té actiu un qüestionari, corresponent al capítol que estàs llegint o que has acabat de
llegir. En finalitzar el qüestionari, s’activa el següent. Per cada qüestionari pots consultar els punts que
has guanyat. Per cada lectura tens un resum dels punts totals i el percentatge d’encerts.Per començar un
qüestionari, clica sobre el botó “ACCEDIR”.                        ESPEREM QUE T’AGRADI EL LLIBRE!!
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