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Mediateca del Centre de Recursos Pedagògics 

Esplugues – Sant Just Desvern 

Servei de préstec 

Gener 2014 

Recursos en línia 

1. http://fundipau.org/ 

Recursos educatius - http://fundipau.org/seccio/recursos-educatius/ 

2. Edu3.cat. http://www.edu3.cat/ 

“Pau” 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_tip=&p_cp=1&p_amb=&p_ftr=1&p_niv=2219&p_are=

&x=23&y=17&p_ex=PAU&p_to=&p_alg= 

3. Portal Paula. Recursos didàctics. http://www.portalpaula.org/ca/category/recursos-

didactics/ 

4. Escoles catalanes associades ala UNESCO http://xeaucatalunya.blog.com.es/ 

5. Contes infantils sobre Drets humans. Institut de Drets Humans de Catalunya. 2010 

http://www.idhc.org/cat/documents/Biblio/DHalCarrer.pdf 

Material en préstec a la Mediateca del Centre de Recursos Pedagògics  

1. Lots de 30 exemplars llibres: 

El diari d’una noia. Anna Frank. Lectura fàcil. Cicle Superior 

http://blocs.xtec.cat/crpesplugues/raco-de-lectura/lots-de-llibres/ci-i-cm-primaria/ 

2. Maletes pedagògiques -http://blocs.xtec.cat/crpesplugues/recursos/cerca-1/ 

Irènia. Jocs de pau 

Pobresa zero. Primària 

  

  

http://fundipau.org/
http://fundipau.org/seccio/recursos-educatius/
http://www.edu3.cat/
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_tip=&p_cp=1&p_amb=&p_ftr=1&p_niv=2219&p_are=&x=23&y=17&p_ex=PAU&p_to=&p_alg=
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_tip=&p_cp=1&p_amb=&p_ftr=1&p_niv=2219&p_are=&x=23&y=17&p_ex=PAU&p_to=&p_alg=
http://www.portalpaula.org/ca/category/recursos-didactics/
http://www.portalpaula.org/ca/category/recursos-didactics/
http://xeaucatalunya.blog.com.es/
http://www.idhc.org/cat/documents/Biblio/DHalCarrer.pdf
http://blocs.xtec.cat/crpesplugues/raco-de-lectura/lots-de-llibres/ci-i-cm-primaria/
http://blocs.xtec.cat/crpesplugues/recursos/cerca-1/
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/72500&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/76826&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
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3. Àudiovisuals 

Oriente es Oriente, de Damien O’Donell. 1999 

En el nombre del padre, de Jim Sheridan. 1993 

Trece días, de Roger Donaldson. 2000 

La vida és bella, de De Roberto Benigni. 2011 

El niño con el pijama de rayas, de Mark Herman. 2011 

Bowling for columbine, de Michael Moore 

En el nombre del padre, director Jim Sheridan. 2003 

El cd de la Pau 

La pau és possible  

Per una cultura de la pau 

 

4. Llibres 

Les Tres Bessones fan les paus 

 Jocs de pau. Caixa d'eines per educar per una cultura de pau 

Construïm la pau: guia didàctica 

Seriosament... 25 arguments per la pau en còmic 

Petit diccionari de la Pau. Paraules i jocs explicats per infants i joves per a educar en els valors  

Poemes per a un món millor. I Premi "Poesia en acció" 

Poemes per a un món millor. II Premi "Poesia en acció" 

Poemes per a un món millor. III Premi 'Poesia en Acció' 

Poemes per a un món millor. V Premi 'Poesia en Acció’ 

Poemes per a un món millor. IV Premi 'Poesia en Acció' 

Això és la Declaració universal dels Drets Humans 

La música com a instrument d'educació per a la pau 

(Deconstruir) la imatge de l'enemic 

El llibre de la pau 

Amnistia Internacional:quatre propostes didàctiques 

http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/60101&sheetId=&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/60105&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/49874&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/60189&sheetId=&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/88727&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/56935&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/60105&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/46221&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/76228&sheetId=&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/48896&sheetId=&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/50615&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/89295&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/76232&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/54627&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/75365&sheetId=&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/49645&sheetId=&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/44407&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/49655&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/65455&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/56446&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/16590&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/76737&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/76661&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/126447&sheetId=&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/36277&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
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Valors per a la convivència 

Els conflictes armats 

Hazañas bélicas: guerra y paz. Cuaderno de trabajo (ESO) 

 Diversitat i convivència (materials per a l'elaboració d'un Crèdit de Síntesi sobre valors) 

Pobresa zero. Secundària 

Solidaris en defensa de la llibertat. Refugiats de guerra a Catalunya (1936-1939) 

Igualtat per viure... Diversitat per conviure 

 

http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/51805&sheetId=&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/58109&sheetId=&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/19816&sheetId=&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/37612&sheetId=&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/76806&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/69622&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0
http://aplitic.xtec.cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/128554&sheetId=null&nomUsuari=null&inxtec=0

