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Publicacions, recursos web: 
 
02 eBiblio. Nou servei de prèstec de llibre electrònic a les biblioteques públiques  Departament de Cultura adults, primària; secundària 

 
373 CUR  Nou currículum d'educació secundària. DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. (DOGC Núm.  6945 , 28.8.2015) 
 

Departament d'Ensenyament secundària 

371.26 AVA  Quaderns d'avaluació 31. L’avaluació de quart d’ESO, 2015 Departament d'Ensenyament. 
Consell Superior d'Avaluació del 
Sistema Educatiu 

secundària 

372.22 CB Competències bàsiques de l'àmbit de coneixement del medi. Educació primària. Medi 
natural. Medi social i cultural 

Departament d'Ensenyament primària 

372.22 CUR Nou currículum de Primària. DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació primària. (DOGC Núm. 6900, 26.6.2015) 
 

Departament d'Ensenyament primària 

373 CB Competències bàsiques de l’àmbit social. Identificació i desplegament a l’educació 
secundària obligatòria. Ciències socials: geografia i història 

Departament d'Ensenyament secundària 

373 CB Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Identificació i desplegament a l’educació 
secundària obligatòria. Llengües estrangeres 
 

Departament d'Ensenyament secundària 

373 LEC L’hàbit lector i el temps de lectura a l’educació secundària  Departament d'Ensenyament. 
L'impuls de la lectura 

secundària 

373 LIJ La literatura a l'aula. Document d'orientacions pràctiques per a l'ESO  
 

Departament d'Ensenyament  secundària 

373/ 5  Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria 
 

Departament d'Ensenyament primària; secundària 

7/ 8 Art i lectura. Selecció d'obres d'art que mostren escenes relacionades amb el fet de llegir Departament d'Ensenyament. 
Banc de Recursos de la Lectura 

primària; secundària 

8 Avui ens visita...o com dinamitzar la visita d’un autor a l’aula Departament d'Ensenyament. 
L'impuls de la lectura 
 

infantil; primària; secundària 

8 Literatura infantil i juvenil digital GRETEL 
 

infantil; primària; secundària 

8 El Garbell. Butlletí 5. Tria de llibres per a infants i joves Seminari de Bibliografia Infantil i 
Juvenil de Rosa Sensat  
 

infantil; primària; secundària 



Llibres: 
 
172 TAM Al�lucinant! Propostes educatives per fomentar una conducta crítica enfront el consum de 

drogues 
Graó; Escoltes catalans adults; primària; secundària 

172 TAM Vivint el medi. Recursos per conèixer i interaccionar amb l'entorn des de l'educació 
ambiental 

Graó; Escoltes catalans adults; primària; secundària 

172 TAM 1#1. Activitats per comprendre i combatre la desigualtat social Graó; Escoltes catalans adults; primària; secundària 
172 TAM Fem memòria, construïm el futur. Eines educatives per a la comprensió del temps històric i 

la recuperació de la memòria històrica 
Graó; Escoltes catalans adults; primària; secundària 

172 TAM Pim, pam, pau! Eduquem per la pau: idees i activitats per a educadores i educadors crítics Graó; Escoltes catalans adults; primària; secundària 
172 TAM (De)construint identitats. Una proposta educativa per treballar les identitats flexibles en el 

marc de la interculturalitat 
Graó; Escoltes catalans adults; primària; secundària 

172 TAM Passem a l'acció! Eines i estratègies per a la participació social Graó; Escoltes catalans adults; primària; secundària 
371 LOP La gestió del temps personal i col�lectiu. Com detectar i combatre els "vampirs" del temps GRAÓ adults; primària; secundària 

 
Literatura infantil riberenca per a la biblioteca escolar, contes de Remei Franch: 
LIJ; EBRENC Contes de Marta i Arnau Edicions del Pirata primària 
LIJ; EBRENC El diable vermell Edicions del Pirata primària 

 
Revistes: 
0 CUA. PED. Cuadernos de Pedagogía, 459. Escuelas rurales Wolters Kluwer adults; primària; secundària 
0 CUA. PED. Cuadernos de Pedagogía, 458. Proyectos lingüísticos de centro Wolters Kluwer adults; primària; secundària 
0 GUIX Guix, 415. Art, música, emoció i creativitat Graó adults; primària 
0 GUIX Guix, 416-17. Democràcia a l'escola. Educació física emocional. Aprenem cooperativament Graó adults; primària 
0 MALPÀS Malpàs, 86. Revista d'informació local. Maig 2015. (Notícies locals, comarcals i activitats de 

l'Associació Cultural "Lo LLaüt". La festa de Sant Antoni d'Ascó. Els jocs d'abans) 
Ajuntament d'Ascó adults; primària; secundària 

0 NOVA GENT Nova Gent, 74 Escola Sant Miquel d'Ascó adults; primària 
0 PERSP. 
ESC. 

Perspectiva escolar, 382. Renovar la renovació. (Monogràfic sobre la renovació pedagògica) / 
Tens un problema! Plantejament de problemes matemàtics a cicle mitjà de Primària. 

Associació de Mestres Rosa 
Sensat 

adults; primària; secundària 

0 PERSP. 
ESC. 

Perspectiva escolar, 383. Més enllà de les matèries. Illargonauta. Com s'ha narrat el 1714 a 
les ecoles catalanes del 2014  

Associació de Mestres Rosa 
Sensat 

adults; primària; secundària 

0 PIU Piu-piu, 22. Nyam, nyam! (Aliments i menjar) Public. de l'Abadia de Montserrat adults; infantil 
0 SERRA D'OR Serra d'Or, 670. MNAC. L'Escola de Bibliotecàries en el seu centenari. Pla Barcino: il�lusionar la ciutadania 

amb l'arqueologia. Pedrolo. Víctor Català i la revista catalana. Celdoni Fonoll: una veu per als poetes 
Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat 

adults; primària; secundària 

0 VEU FLIX La Veu de Flix, 411. Els centres educatius preparats per al nou curs escolar. La festa major 2015 Ajuntament de Flix adults; primària; secundària 

 


