
APLICACIÓ DE SEGUIMENT 
PERSONALITZAT DEL REPTE

UTILITZEU AQUEST DOCUMENT PER GESTIONAR L'ACTIVITAT QUIN MUNT DE LLIBRES AL VOSTRE CENTRE. SI US PLAU, NO EL COMPARTIU

El vostre formulari: [1] https://docs.google.
com/forms/u/3/d/e/1FAIpQLSdK3bUewmy2WZbuQPwyCQpUZ3AevbU2GNxPQzJfB6zCJlMIYw/viewform

Plantilla word (si escau): [2]
https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXBvc2l0b3JpZ2VuZXJhbHxneDo0YzljOGEwNjI3NmNmN
jli

El vostre repte: [3] https://sites.google.com/site/excusesperllegir/17003461-les-escomes-cabra-2018-19

Les vostres participacions: [4] https://sites.google.com/site/excusesperllegir/17003461-les-escomes-cabra-2018-19/av-
reconeixements

INFORMACIONS GENERALS VÉS A

► Les Excuses per llegir algun llibre més són projectes de 
visibilització de l'activitat lectora als centres. La 
dinamització d'aquesta lectura és tasca de cadascun dels 
grups de lectors que hi participen.
► Són projectes col·laboratius; no són projectes 
competitius.
► Els llibres que podeu al vostre munt se sumen als de la 
resta de participants, assolint així els grans reptes 
col·lectius i internacionals.
► Si quan acabeu el vostre repte teniu ganes de continuar 
el projecte, podeu establir altres reptes complementaris o 
de més alçada.

► Projecte Excuses per llegir...

► Activitat Quin munt de llibres

► On som ara, entre tots?

► Twitter del projecte

► Tríptic de l'activitat

► Suport tècnic

► Tots els reptes. Estat actual

COM FUNCIONA
► Compartiu el vostre formulari al grup participant, segons l'organització que hàgiu previst: cadascú omple els 
formularis corresponents als llibres que llegeix, o bé hi ha persones encarregades de passar les fitxes omplertes 
prèviament en el document word i revisades...
► Feu el seguiment de l'alçada del munt de llibres a l'adreça El nostre repte.
► Feu el seguiment dels llibres que hi ha al munt, observeu els més llegits, reviseu les participacions i genereu els 
reconeixements de participació a l'adreça Les vostres participacions.
► En cas que observeu algun malfuncionament o aspecte a canviar (mal ús del formulari, etc...) utilitzeu l'espai 
de servei tècnic per posar-vos en contacte amb nosaltres.

LES VOSTRES DADES DE PARTICIPACIÓ
Data inscripció 24/09/2018 9:16:18 Responsable ALEYDIS VIÑOLAS CODINA Imatge original compartida

↓

Codi centre 17003461 Mail de 
contacte b7003461@xtec.cat

Nom centre ESCOLA LES ESCOMES Nom del repte LA CABRA D'OR

Edat participants 1r EP, 2n EP, 3r EP, 4t EP, 5è EP, 6è 
EP

Alçada del 
repte 2 m

Núm. 
participants 59 Logotip del 

centre →

Projecte «Excuses per llegir algun llibre més» 2018-19 excusesperllegir@gmail.com

https://docs.google.com/forms/u/3/d/e/1FAIpQLSdK3bUewmy2WZbuQPwyCQpUZ3AevbU2GNxPQzJfB6zCJlMIYw/viewform
https://docs.google.com/forms/u/3/d/e/1FAIpQLSdK3bUewmy2WZbuQPwyCQpUZ3AevbU2GNxPQzJfB6zCJlMIYw/viewform
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXBvc2l0b3JpZ2VuZXJhbHxneDo0YzljOGEwNjI3NmNmNjli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXBvc2l0b3JpZ2VuZXJhbHxneDo0YzljOGEwNjI3NmNmNjli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXBvc2l0b3JpZ2VuZXJhbHxneDo0YzljOGEwNjI3NmNmNjli
https://sites.google.com/site/excusesperllegir/17003461-les-escomes-cabra-2018-19
https://sites.google.com/site/excusesperllegir/17003461-les-escomes-cabra-2018-19/av-reconeixements
https://sites.google.com/site/excusesperllegir/17003461-les-escomes-cabra-2018-19/av-reconeixements
https://sites.google.com/site/excusesperllegir
https://sites.google.com/site/excusesperllegir/home/quin-munt-de-llibres
https://sites.google.com/site/excusesperllegir/gri-tots-els-reptes
https://twitter.com/algunllibremes
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXBvc2l0b3JpZ2VuZXJhbHxneDoxM2FkYTcxZTBmNzg4MTY5
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfRTCti-KcA9kmHWq-YcSrlpwWR08XNa8aec3i_1jBS0fyf_Q/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTVdQAr5s_RwXw-qdjjCdX4ez5eYVX2WBLboTS-orFtWtnKMHLtvilbFR7snFvZLxCAVq3cn5JSrXZo/pub?start=false


[1] Utilitzeu el formulari per posar un nou llibre al vostre munt de llibres. Compartiu aquest enllaç a totes 
aquelles persones que l'hagin d'omplir, per exemple, creant un accés directe als ordinadors d'aula.

[2] Utilitzeu la plantilla Word per preparar l'entrada de dades del llibre al formulari, si escau. Podeu 
desarregar-la en local i imprimir-la. Us pot servir per fer una revisió del contingut abans d'entrar-la al 
formulari.

[3] Adreça URL del vostre repte en temps real. Podeu compartir aquesta adreça a tota la comunitat 
educativa a través del vostre portal WEB.

[4] Utilitzeu aquesta aplicació per fer un seguiment de la participació i generar els reconeixements dels 
participants


