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1. Prescripció de llibres

El professor o professora escull el títol que vol recomanar. Disposa d'un avançat cercador per filtrar els resultats i escollir 
el llibre que més li convingui per al seu grup. Cada títol va acompanyat d’una fitxa tècnica del llibre, l'argument i l'accés 
al qüestionari.

2. L'alumne escull el llibre prescrit pel professor, respon els qüestionaris i comença a acumular punts

 També pot escollir altres títols que li interessin mitjançat el servei de cerca. Lèxit no és un portal on comprar o llogar els 
llibres, però disposa d'un servei que indica el portal o botiga física on es pot adquirir el títol.

Cada qüestionari està dividit en parts, que corresponen als capítols o apartats del llibre. Així, l'alumnat pot anar 
responent les preguntes progressivament, a mida que avança en la lectura.

El sistema de puntuació funciona de la següent manera:

- Una resposta correcta suma 10 punts.
- Una pregunta sense respondre ni suma ni resta.
- Una resposta errònia resta 10 punts.

3. Registre de l'activitat i seguiment exhaustiu de cada alumne

El professorat pot accedir, des del seu tauler, a un registre de l'activitat del seu alumnat a Lèxit: els llibres que està 
llegint, els títols que ja ha llegit, els qüestionaris realitzats, els punts que acumula, etc.

Fent clic sobre el botó 'Veure' que hi ha al costat dels noms dels alumnes, s'accedeix a la fitxa individual de cadascun 
d’ells. S'hi poden consultar els seus moviments a Lèxit per tal de fer-ne un seguiment exhaustiu.

Els docents també poden veure el registre de l'activitat dels seus alumnes organitzats per assignatures, que 
correspondran als espais que s'hagin creat a la Plataforma Eleven.

4. Recompensa de l'esforç

- Cada dos mesos, els 1.000 alumnes amb més punts rebran un premi especial.

- Al final del curs, els i les estudiants amb més puntuació podran canviar els seus punts per obsequis. Des 
de la seva pàgina d'inici poden accedir al llistat d'obsequis i consultar el nombre de punts necessaris per 
aconseguir-los.

- Cada estudiant pot veure en tot moment els punts que acumula i la seva posició al rànquing, ja sigui en el 
període de dos mesos com en el total del curs.

 Un mòdul de compte enrere informa l'alumne del temps que resta per poder intercanviar els punts per premis al final 
del curs.

5. Votació i comentaris dels llibres llegits

L'alumnat pot votar i introduir comentaris sobre els títols llegits, afavorint el debat i la crítica literària entre totes i tots 
els lectors de Lèxit. Són visibles a la pàgina amb la fitxa i l'argument de cada llibre.
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