Normes de Funcionament
Normes bàsiques:
Hi poden participar els nens i nenes de 6 a 14 anys de totes les escoles o biblioteques de
Catalunya que ho desitgin.
Per participar en el joc La Torre de Llibres, l’escola o biblioteca s’ha d’haver subscrit.
La Torre de Llibres comença el 1 de març de 2017 i acaba el 31 de maig de 2017.
La subscripció és gratuïta.
Subscripció:
Omplir el formulari que hi ha a l’apartat T’hi apuntes? a www.ximixesca.com/torredellibres,
introduint les dades del centre, el nom i adreça electrònica de la persona que coordinarà l’acció,
i el nombre de classes o grups lectors que se subscriuen.
Introduir el nom d’usuari i contrasenya que la persona coordinadora vulgui fer servir per
informar dels llibres llegits pels nens i nenes del seu centre quan hagi començat l’activitat.
Un cop feta la subscripció, Xim i Xesca validarà l’alta enviant un missatge a l’adreça electrònica
introduïda per l’escola o la biblioteca.
Seguiment:
Un cop a la setmana i quan li sigui convenient fer-ho, la persona coordinadora, amb l’ajut dels
lectors, comptarà els llibres que s’han acabat de llegir els nens i nenes del seu centre durant
aquella setmana.
Utilitzant el seu nom d’usuari i contrasenya, la persona coordinadora introduirà el nombre de
llibres llegits a l’apartat Posa llibres a la pila a www.ximixesca.com/torredellibres
Durant el cap de setmana Xim i Xesca recollirà la informació de tots els llibres llegits per totes les
escoles i biblioteques participants i mostrarà al dibuix de la web
www.ximixesca.com/torredellibres l’alçada de la pila de llibres aconseguida fins al moment.
Per no haver de mesurar el llom dels llibres, es considera que cada llibre té un gruix de dos centímetres de mitjana; així que cada llibre llegit farà pujar la torre 2 centímetres.
Fi del joc:
El 31 de maig, entre tots els nens i nenes participants, s’haurà d’haver aconseguit fer una torre
de llibres tan alta com la Sagrada Família, que equival a 8.500 llibres.
Per a totes les escoles i biblioteques participants hi haurà una felicitació.

