Què és Xim i Xesca?
www.ximixesca.com és un programa interactiu per al foment de la lectura i la
comprensió lectora dirigit a alumnes de 6 a 14 anys.
Amb Xim i Xesca volem que els nens i nenes vagin agafant el gust per la lectura
perquè entenem que llegir és bàsic per a la seva formació escolar i per al seu
desenvolupament futur. Però per despertar l’hàbit de llegir cal gaudir de la lectura i
per això cal entendre el que es llegeix. Xim i Xesca motiva els lectors a posar atenció
al que llegeixen i així els ajuda a entrar en la història que tenen a les mans i a viure-la
com a pròpia.
Com? Quan l’alumne ha acabat de llegir un llibre ha de respondre unes preguntes de
comprensió lectora a la web de Xim i Xesca. Si ho fa bé, guanya punts lectors. Els
punts motiven el nen a posar atenció al que llegeix i a continuar llegint. Amb Xim i
Xesca, la lectura és un joc.
Els punts són també l’eina de què disposa el mestre per fer un seguiment de l’activitat
lectora dels seus alumnes, per animar-los a llegir i per detectar els possibles
problemes de comprensió.
Xim i Xesca és un programa desenvolupat per l’empresa EM Projectes Didàctics,
dedicada des de l’any 2006 al desenvolupament d’eines interactives en línia per a
l’aprenentatge escolar. A EM Projectes considerem que llegir és la base de l’educació
i per aquest motiu les nostres eines estan pensades per fomentar la lectura i la
comprensió lectora. EM Projectes també organitza activitats per animar els nens a
entrar en el món dels llibres: Conta Contes, visites d’autors a les escoles i la Torre de
Llibres.
EM Projectes Didàctics ha rebut la certificació BCorp pel seu compromís social en el
món de l’educació. BCorp és una certificació que s’atorga a les empreses que pel seu
impacte social i ambiental es consideren no les millors empreses del món sinó les
millors empreses per al món.

