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L’#eBiblioCat és la plataforma que dona un servei
de préstec de llibres electrònics, de revistes, de
pel·lícules,
descàrrega d’audiollibres i accés a documentals,
música, enciclopèdies i aidiomes. Té més 100.000
títols en diferents formats i temàtiques,
disponibles en català, castellà, francès, anglès,
alemany, etc.
 
El projecte està impulsat pel Ministeri
d'Educació, Cultura i Esports en col·laboració
amb el Departament de Cultura de la Generalitat,
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona.
 
Hi ha una àmplia oferta per a infants i joves.
Enllaç a 

ebiblio Catalunya
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B ambú Lector

Hi ha moltes propostes online per gaudir de la
lectura mentre aprenen: activitats per aprendre
llegint, per treballar determinades obres, per
millorar la fluïdesa...
 
Alguns bons exemples:
Au, llegim!
E ntrena't a llegir
E ls contes d'en Tom i la Laia
P oemes Joana Raspall
Interactius monstruosos (Bambú lector)
 
 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index
http://www.edu365.cat/primaria/catala/lectures/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/jraspall/jclic.js/index.html
https://www.agusandmonsters.com/interactivos/cat/interactius-monstruosos/


html
 
 
 

Internet ens dona l'oportunitat de viatjar sense
sortir de casa. Poden aprofitar per fer una visita
cultural a diferents museus del món o anar més
enllà...
 
 
British Museum (Londres)
G allerie degli Uffizi (Florència)
Google Arts & Culture
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Recomanacions de lectures. Lecxit. Fundació Jaume Bofill. 

CENTELLES, J. Llegir amb els fills i filles: qüestió de confiança, generositat i
paciència. Lecxit. Fundació Jaume Bofill. 

Llegim? Campanya per a motivar la lectura en família. Fundació Bromera. 

https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
https://artsandculture.google.com/?hl=es
https://lecxit.cat/recomanacions
https://lecxit.cat/recomanacions
https://www.fbofill.cat/sites/default/files/4Orientacions%20per%20a%20pares%20i%20mares.pdf
https://lecxit.cat/recomanacions
https://fundaciobromera.acblnk.com/envio/ver/949304/PNJYoUWyVdTshnKrN78p19G3gpRx3ZE9IuT8P1WiFWWUBPCmWZscm4s/2867d2b4daabec87dcf26706f18bb9b2/


Els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a una llicència de Reconeixement -No
comercial-Compartir igual 4.0 internacional de Creative Commons. Se’n permet còpia,
distribució i comunicació pública sense ús comercial, sempre que se n’esmenti l’autoria i la
distribució de les possibles obres derivades es faci amb una llicència igual que la que
regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca

Programa biblioteca escolar "puntedu"
Nodes de la Xarxa de Biblioteques Escolars de Catalunya 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/
https://projectes.xtec.cat/bescat/
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