
 

NOVETATS            CRP RIBERA D’EBRE,                            FEBRER 2016 
 
Títol Procedència Nivell 

 

En xarxa: 

Ariadna, un recorregut interactiu per  
la literatura catalana del segle XX. Documental interactiu 
 

CCMA; ILC; SGAE; TV3; CRAI secundària; batxillerat 

Actua ! Teatre escolar (Itinerari per diferents obres) 
 

ARC; Departament d'Ensenyament  adults; primària; secundària 

Any Ramon Llull 
 

Departament d'Ensenyament adults; primària; secundària 

Artur Bladé i Desumvila: Guia de lectura ( Homenatge 20 anys de la seva mort) 
 

Biblioteques Públiques adults; primària; secundària 

Competències bàsiques de l'àmbit de cultura i valors. ESO Departament d'Ensenyament adults; secundària 

Competències bàsiques de l'àmbit de l'educació física Departament d'Ensenyament adults; secundària 

Competències bàsiques de l'àmbit digital Departament d'Ensenyament adults; secundària 

De l'escola inclusiva als sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte 
per a cadascú. Materials per a l'atenció a la diversitat. 
 

Departament d'Ensenyament adults; educació infantil; 
primària; secundària 

Efemèrides LIJ 2016 Biblioteques de Barcelona adults; primària; secundària 

El garbell, 6. Tria de llibres per a infants i joves Rosa Sensat adults; primària; secundària 

Nova ruta literària "Artur Bladé: Benissanet, riu i guerra" Associació Cultural Artur Bladé adults; primària; secundària 

Trenta minuts diaris de lectura silenciosa. Aula de secundària, 16 
 

Graó adults; primària; secundària 

Publicacions: 

Piu-piu, 23. Fem teatre (Revista infantil) Publicacions de l'Abadia de Montserrat adults; infantil 

Jo també vull ser artista ! (Conte plurilingüe) FEPCCAT adults; primària 

Pesos, mides i mesures-Dvd Fundació Jaume Bofill adults; secundària 

El arte y su historia en la Península Ibérica. Arte Clásico-Dvd Videplay adults; secundària 

El arte y su historia en la Península Ibérica. Arte Islámico-Dvd Videplay adults; secundària 

El arte y su historia en la Península Ibérica. Arte Mudéjar-Dvd Videplay adults; secundària 

El arte y su historia en la Península Ibérica. Arte Renacentista-Dvd Videplay adults; secundària 

El arte y su historia en la Península Ibérica. Arte Románico-Dvd Videplay adults; secundària 

Missió Trobairitz! (Llibre ebrenc –JN) Animallibres adults; primària; secundària 

La pansa Esperança (Conte ebrenc- I2) Ajuntament de Vinebre adults; infantil; primària;  

Moixons de la reserva natural de Sebes (Guia per als petits) Grup de Natura Freixe; Pas de Pardal adults; primària; secundària 

 


