
              NOVETATS DES DE LA MEDIATECA,   CRP R IBERA D’EBRE -     MARÇ 2017  
Títol Autor-Editorial / Procedència Nivell 

RECURSOS EN LÍNIA, WEB: 
-eBiblio: Servei de préstec de llibres electrònics i revistes digitals                                         
BUTLLETÍ e-biblio, PUNTEDU número 1: 
http://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/biblioteques/catalegs/ebiblio/puntedu/pdf/BUTLLETI-EBIBLIO-PUNTEDU-NUM-1.pdf 

 

Departament de Cultura/ Servei Biblioteques 
Públiques 
Departament d’Ensenyament /Programa Puntedu 

adults; primària; 
secundària 

-Banc de Recursos de la Lectura : http://serveiseducatius.xtec.cat/bdrlectura/ 
Nou Butlletí digital, febrer 2017: https://sites.google.com/a/xtec.cat/butlleti-bdr/ 
 

Departament d'Ensenyament; Xarxa CRPs infantil; primària; 
secundària 

-Videoconferència Conversa Pedagògica: “La biblioteca, un projecte de centre" 
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/converses-pedagogiques/ 
 

Departament d'Ensenyament primària; secundària 

-Educació per a la mobilitat segura. Catàleg audiovisual. Servei Català de Trànsit 
http://www.gencat.cat/transit/edums_cataleg/FITXERS/index.html  
Fitxers- audiovisuals, debats sobre hàbits, convivència , drets i deures com a ciutadans. 
 

Generalitat de Catalunya infantil; primària; 
secundària 

-“Sigues tu”. Nou portal WEB. Programa i Eines d’educació per a la salut  i d’habilitats per 
a la vida a l’aula. http://www.siguestu.cat  
Per exemple: CONTES PER CONVERSAR, com “Cistella encertada” per a primària, sobre l’autoestima, 
l’autocontrol, la col�laboració, el treball en equip i com afrontar els desafiaments de la vida. 
http://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/320-cistella-encertada.html  

Diputació de Girona 
 
 

primària ; secundària 

-Treball per projectes: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/treball-projectes/            
Destacats:  El treball per projectes: aprenentatge autèntic  /                                                                                                                   
Fem projectes o entenem la vida de l'escola com un gran projecte 

 

 
XTEC . Departament d'Ensenyament  

 
infantil; primària 

DOSSIERS  LECTURA I recomanacions BIBLIOTECA, en paper i  digitals: 

-Col·lecció “ Saber llegir “ 
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/lectura/impulsl ectura/formacio/materialsformacio/saber-llegir/                                

Darrers dossiers EI / CI: Escolta estructurada / Lectura compartida / Lectura guiada / Lectura expressiva / 

Orientacions per la prova de lectura en veu alta.                                                                           
Dossiers CM, CS i ESO: Estratègies de lectura: visualitzar / Estratègies de lectura: “Fer i comprovar hipòtesis” 
/Estratègies de lectura: “Resumir”  / Estratègies de lectura: “Fer connexions”  / Els tallers de lectura.  

Departament d'Ensenyament; XTEC / ILEC infantil; primària; 
secundària 

 

-Bibliografia selectiva, febrer 2017. Catàleg Biblioteques Públiques: 
http://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/professionals/bibliografies/bibliografies_de_novetats/documents/2017/2017-G108.pdf 

 
 

 
Servei Biblioteques Públiques. Departament de 
Cultura 
 

 
 
 
adults; infantil; 
primària; secundària 



LLIBRES: 
-15 diàlegs d’educació GRAÓ adults; primària; 

secundària 
-Les tres R a l’educació física: Reduir, Reutilitzar i Reciclar ICE-URV adults; primària; 

secundària 
-De les Planes al Secanet. Moments, lligams i pensaments CdA Juneda. Les Obagues adults; primària; 

secundària 
-Miscel�lània del CERE, 26. La Torre de l’Espanyol  
   Dossier: Els inicis del republicanisme a la Ribera d’Ebre 
   Destaquem: Arqueologia a Flix / La paraula literària de Bladé 

CERE adults; primària; 
secundària 

LIJ  EBRENCA. Presentacions d’escriptors i obres literàries infantils i juvenils ebrenques, a la Ribera: 
-El xiquet i el poble perdut. Recomanació de la ZER Ribera d’Ebre Nord al Bibliocabàs del Seminari de 

Biblioteques Escolars. Obra i Visita Autor a la Trobada de ZER, 2017. 
http://www.fundacioelsola.org/2017/01/02/el-xiquet-i-el-poble-perdut/ 
Una història sobre la guerra civil amb ulls de nen. Lectura per a cicle superior i ESO. 

Pere Martí Bertran / Il.lustrat per Joan Miró i Oró. 
Fundació El Solà de la Fatarella / Edicions del 
Serbal 
Seminari de Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre 

adults; primària; 
secundària 

-Poemes i nanocontes de Jesús Maria Tibau 
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/2017/03/21/poemes-i-nano-contes-de-jesus-maria-tibau-a-la-biblioteca-comarcal/ 

Bloc de l’escriptor: http://jmtibau.blogspot.com.es/ 

Tibau, Jesús M. / Biblioteca Comarcal de Móra 
d’Ebre 
Dia Mundial de la Poesia, 21 de març. 

adults; primària; 
secundària 

-Fira del Llibre Ebrenc / Litterarum 
http://www.llibresebrencs.org/ 

Fira del Llibre Ebrenc/ Litterarum 2017 
Móra d’Ebre, 26, 27 i 28 de maig. 

adults; infantil; 
primària; secundària 

-Contes i llibres de Cinta Arasa a l’escola St. Miquel d’Ascó, 2017 
      http://blocs.xtec.cat/bibliotecaescolaasco/ 

Escola St. Miquel d’Ascó 
Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera 

infantil; primària 

-Guia d’autors riberencs per a les biblioteques escolars- literatura infantil i juvenil 
ebrenca:  http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/lij-ebre/ 

Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera/ 
CRP 

infantil; primària; 
secundària 

REVISTES PEDAGÒGIQUES: 

• Infància, 214. Gener-febrer 2017 
                                         Destaquem: Els ambients i els racons. Documentar. 

Associació de Mestres Rosa Sensat adults; infantil 

• Infància, 215. Març-abril 2017 
                                         Destaquem: Educar en la competència emocional. Els contes de Gianni Rodari. 

Associació de Mestres Rosa Sensat adults; infantil 

• Guix, 431. Febrer 2017. Convivència en positiu GRAÓ adults; primària 

• Guix, 432. Març 2017. El joc GRAÓ adults; primària 

• Perspectiva Escolar, 391. Gener-febrer 2017. El rap entra a l’aula / TDAH / Escacs Rosa Sensat adults; primària; 
secundària 

• Perspectiva Escolar, 392. Març-abril 2017. Saber parlar. La realitat del suïcidi adolescent. Música Rosa Sensat adults; primària; 
secundària 

• Cuadernos de Pedagogía, 475. Febrer 2017. Los deberes. Casas lectoras Wolters Kluwer adults; primària; 
secundària 

• Cuadernos de Pedagogía. 476. Març 2017. Ensenyar en la universidad. Somos lo que comemos Wolters Kluwer adults; primària; 
secundària 

-Fulls de Novetats-Mediateca-CRP Ribera d’Ebre : http://serveiseducatius.xtec.cat/riberadebre/recursos/full-novetats-crp/ 


