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és una eina interactiva i personalitzada per despertar el gust
per llegir i millorar la comprensió lectora. Va dirigida a nens i nenes de 6 a 14 anys.
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 el lector ha acabat de llegir un llibre pot respondre unes preguntes de comprensió a
la web de Xim i Xesca. Si ho fa bé, guanya punts lectors. Els punts motiven el nen o la nena
a posar atenció al que llegeix i a continuar llegint.
Amb Xim i Xesca, la lectura és un joc.

I els llibres?
A Xim i Xesca no hi ha llibres, sinó qüestionaris. En aquests moments més
de 2.700. Són qüestionaris de llibres per a nens i joves de totes les editorials.
Els lectors poden trobar els llibres a llegir en format paper i alguns també en format digital.
En préstec a les biblioteques escolars o les biblioteques de Catalunya o es poden comprar a
la llibreria més a prop de casa.
I perquè no falti mai un bon llibre, tenim alguns llibres i contes que l’usuari es
pot descarregar gratuïtament per llegir-los online. Són llibres d’autors que lliurement han
cedit els drets per tal de fomentar la lectura.

Torre de llibres?
Xim i Xesca també organitza activitats per animar els nens i nenes a entrar en el món dels
llibres, com la Torre de Llibres que aquest any celebra la seva quarta edició.
Xim i Xesca és un programa ideat per l’empresa EM Projectes Didàctics, dedicada des de
l’any 2006 a desenvolupar recursos digitals per estimular nens i joves en els seus processos
d'aprenentatge.

