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Llibres: 

Signatura Títol Autoria  Editorial Nivell 
 

792 ALE Onze. Nou. Catorze. (1714). Fem teatre Alexandre, Víctor Salvatella adults; primària; 
secundària 

 
0 ARTICLES 

Articles, 60. Didàctica de la llengua i la literatura. 
Relats de vida lingüística. La resposta lectora als 
textos literaris mitjançant l'escriptura. Microprojectes a 
primària 

Div. Graó adults; primària; 
secundària 

370 EDU Educar en el lideratge Castiñeira, Àngel Fundació Escolta Josep Carol adults; primària; 
secundària 

370 ESC Escuelas de padres y madres. Biblioteca básica para 
el profesorado 

Marina, José Antonio Cuadernos de Pedagogía; 
Wolters Kluwer 

adults; primària; 
secundària 

371.2 ENT L'entrevista: construir la relació amb les famílies (0-6). 
Reflexions i experiències 

Intxausti, M. José Graó adults; educació infantil; 
primària 

372.2 BIB La biblioteca escolar,  avui. Un recurs estratègic per al 
centre 

Durba, Glòria Graó adults; primària; 
secundària 

372.2 CAS En línia. Llegir i escriure a la xarxa Cassany, Daniel Graó adults; primària; 
secundària 

372.2 LLEN La llengua oral a l'escola. 10 experiències didàctiques Palou, Juli Graó adults; primària 

372.2 TEC Tècniques d'aprenentatge i estudi. Aprendre a l'escola Noguerol, Artur Graó adults; primària; 
secundària 

61 ALO Al�lucinant! Propostes educatives per fomentar una 
conducta crítica enfront del consum de drogues 

Alonso, Ricard; Ros, Ariadna Graó adults; primària; 
secundària 

7/9 JOC Els jocs en la història. Congrés internacional a Móra la 
Nova i Ascó. 

Barrull i Espuny Afers adults; primària; 
secundària 

 



Recursos en xarxa: 
 

eduCaixa.com: 
Des de l’Obra Social “la Caixa” a la seva web ens ofereixen recursos i  
KITSCAIXA que es poden demanar en préstec per als centres docents sobre: 
 
-KITCAIXA HÀBITS SALUDABLES, per a promoure l’alimentació sana i la vida activa a l’educació infantil, acompanyats dels 
personatges de Barri Sèsam. Material pedagògic format per petites narracions, jocs i elements visuals per a l’aula dels petits. 
 
-KITCAIXA “UNA PETITA MIRADA AL MÓN”. Kit per a fomentar valors com la solidaritat i el respecte pels altres, a través de jocs, 
cançons i contes tradicionals per a l’educació infantil i primària. 
 
-KITSCAIXA VALORS, per a l’educació en valors a primària. Estructurat en tres Kits: Identitat, Convivència i Responsabilitat. 
 
-KITCAIXA ECONOMIA, amb el propòsit d’acostar conceptes economicofinancers als joves. 
 
-KITCAIXA JOVES EMPRENEDORS, per als alumnes d’ESO i Batxillerat que vulguin treballar les habilitats  
emprenedores i potenciar les seves aptituds en un procés creatiu que va des de la detecció d’oportunitats fins al prototip d’un producte o 
servei. 
 
 
Sol�licitud de recursos via web: eduCaixa.com 

 
A més d’altres propostes i materials on-line que el professorat pot aprofitar i descarregar per aplicar a l’aula en diferents formats 
multimèdia. 


