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Catalonia terra de tots. Les Tres Bessones a La Catalunya Real
Tipus de document : document projectable o vídeo
Autors : Departament d'Educació, Productor ; Departament de Benestar Social, Productor
Editorial : Cromosoma
Data de publicació : 2007
Títol :

Material
d'acompanyament :

També conté guia didàctica en format pdf.

B-35635-2007
Idioma : Català (cat)
Paraules clau : cultura catalana, lleure, català, tecnologia audiovisual, nouvinguts, aula d'acollida
Classificació : 371.97 Educació d'infants de minories socials, religioses o lingüístiques.
En aquesta pel·lícula, feta amb imatges en tres dimensions i imatges reals, les Tres
Bessones volen donar a conèixer Catalunya als nens i nenes vinguts d'altres països.
Comencen entrant a una escola i mostrant el que poden fer els alumnes nouvinguts
a l'Aula d'Acollida, per després sortir i viatjar per diferents indrets on veuran el
paisatge del camp, els Pirineus, pobles i ciutats. També explica la varietat
lingüística que s'hi pot trobar i la gran influència de cultures diferents, així com la
Resum : importància del fet migratori. Les Tres Bessones ens mostren diversos aliments
amb els quals podem fer plats típics de la gastronomia catalana com són els
calçots, les paelles d'arròs o el pa amb tomàquet. Segueix amb les festes i
tradicions de Catalunya. Mostra aspectes turístics de la ciutat de Barcelona i les
activitats esportives que es poden practicar. En una segona part es mostra com
s'ha realitzat aquesta producció en tres dimensions i les dificultats que ha
representat.

ISBN/ISSN/DL :

Enllaç al recurs
electrònic :
Format del recurs
electrònic :

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=39350
Vídeo a l'edu3.cat

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Tipus de document
:
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La lectura i la vida. Com incitar els nens i adolescents a la lectura: una guia per a
pares i mestres
text imprès

Emili Teixidor, Autor
2a.
Editorial : Columna
Autors :

Menció d'edició :
Data de
publicació :

2007

190 pàgines. Inclou una relació de 70 textos literaris i 30 àlbums per a una
biblioteca ideal. Col·lecció "Clàssica"
ISBN/ISSN/DL : 978-84-664-0805-9
Nota general : lectura, literatura juvenil, pedagogia, literatura infantil, comunicació, teatre
Idioma : Català (cat)
Classificació : 372.4
Llegir no és tan sols un plaer meravellós, sinó que també ens ajuda a entendre
millor el món, a enfrontar-nos amb les emocions, a madurar i a ser persones més
completes. Prestigiós autor de literatura infantil i juvenil, Teixidor aplega en aquest
llibre les reflexions que ha destil·lat al llarg d'anys sobre la incitació a la lectura, el
Resum :
sentit de la literatura juvenil, els grans llibres que tot adolescent hauria d'haver
llegit o, entre d'altres, el paper de l'escola, les biblioteques, el teatre i les famílies
en la formació de nous lectors que, amb la literatura, arribaran a ser millors
persones. És un llibre adreçat a pares, mares, educadors i animadors culturals.
Nombre de
pàgines :

Nota de
contingut :
Enllaç al recurs
electrònic :
Format del recurs
electrònic :

Alumnat, Professorat
http://www.tv3.cat/videos/466589
Entrevista en vídeo a l'autor

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Títol : Arpilleres. Les nostres històries fan la Història
Tipus de
document electrònic
document :
Autors : Neus Bartrolí, Autor
Editorial : CRP del Maresme II
Data de
2011
publicació :
ll. : DVD Rom amb documentació i vídeo en format Windows Media Video
Idioma : Català (cat)
Classificació : 745.52 Arts tèxtils
Arpilleres és un espai de taller dins l’aula que es planteja com un procés
creatiu i artístic des de l’àrea d’Educació Artística, visual i plàstica, Llengua
Catalana, Medi social i natural i Matemàtiques,Alternativa i Tutoria inspirat en
Resum :
el treball d’investigació “Arpilleras Chilenas" de Roberta Bacic, investigadora
xilena en drets humans, curadora d’exposicions internacionals i professora de
la Universitat de Belfast.
Enllaç al recurs
www.blocs.xtec.cat/arpilleressantpau
electrònic :
Format del
recurs Web informativa
electrònic :

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Títol : Cantem, Ballem i Multipliquem
Tipus de
enregistrament sonor musical
document :
Autors : Marta Carbonell, ; Marta Carbonell, Compositor
Editorial : Sant Pol de Mar : ESC Sant Pau
ll. : CD Àudio amb 13 cançons més les bases instrumentals.
Idioma : Català (cat)
Classificació : 511.1 Numeració. Operacions aritmètiques
S’intercalen uns diàlegs (també protagonitzats per la colla dels sis amics) mitjançant els quals es reforça el concepte
de la multiplicació, a la vegada que esdevenen un fil conductor de totes les cançons. Finalment, també hi ha
enregistrades les bases musicals per a que els infants puguin cantar ells tot sols amb acompanyament instrumental.
L’enregistrament de la part instrumental, va a càrrec d’un tècnic que combina sons naturals i sons midi. La part
Resum :
cantada, ha d’anar a càrrec dels alumnes de l’escola, així com l’enregistrament dels diàlegs.
L’objectiu final és disposar d’aquest material a l’escola per reforçar l’aprenentatge de les taules, però a més a més, la
idea és que l’alumnat, les famílies, disposin del cd per anar-lo escoltant, a casa, pel cotxe… de tal manera, que els
infants s’aprenguin les taules de multiplicar cantant i divertint-se.
Enllaç al recurs
http://phobos.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/mediateca/musica/704-cantem-ball [...]
electrònic :
Format del recurs
web per descarregar el material
electrònic :

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Títol :

Cómo mejorar la comprensión lectora. Estrategias para lograr lectores
competentes

Tipus de
text imprès
document :
Autors : Andrés Calero Guisado, Autor
Editorial : Wolters Kluwe
Data de
2011
publicació :
Nombre de
Té 283 pàgines. Conté un annex amb materials i bibliografia
pàgines :
ISBN/ISSN/D
978-84-998701-7-5
L:
Idioma : Castellà (spa)
Paraules clau lectura, comprensió lectora, tècniques de lectura, lectura funcional, psicologia de
: l'aprenentatge, competència comunicativa, competència
Classificació : 372.4
S’analitza la competència bàsica “aprendre a aprendre” i es redefineix com
aprendre a comprendre, una competència bàsica que s’ha d’entrenar mitjançant
programes de desenvolupament d’habilitats metacognitives. S’hi fa una reflexió
teòrica sobre l’ensenyament d’aquesta competència i s’aporten propostes que
Resum :
orienten a l’ensenyant en el desenvolupament i avaluació d’aquesta capacitat. Es
dirigeix als docents d’educació primària i secundària obligatòria amb l’objectiu
que trobin recursos teòrics i pràctics que els facin replantejar el treball de
desenvolupament de la comprensió lectora a les aules.
Nota de comprensió i interpretació, Competències bàsiques, Comunicativa lingüística,
contingut : Competències bàsiques

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Títol : Continguts digitals per Pissarra Digital Interactiva
Tipus de document : document electrònic
Autors : Grup de treball PFZ (Alt Maresme), Autor
Editorial : CRP Maresme II
Data de publicació : 2011
ll. : Per a PDI Smartboard. Programa Notebook.
Dimensions : CD Rom. També es pot trobar a l'Alexandria.
Material
També inclou la programació del grup.
d'acompanyament :
Coordinació: Gemma Boronat
Nota general : Integrants del grup: Patricia Barrios; Marta Cubilo; Alba Tribó; Maria Farré; Marta
Trubat; David Pons; Lídia Marin
Idioma : Català (cat)
Paraules clau : càlcul tardor mar nadal carnaval
Classificació : 59.1
CD rom que conté activitats per a PDI elaborades per un grup de treball.
- Fem càlcul amb la tardor: Es una mostra d'activitats de càlcul modificables i
aplicables als 3 cicles d'Educació Primària.
- Activitats del Mar (3 paquets): Es un paquet d'activitats sobre els animals del
mar, classificacions, memorys i links on ampliar la informació sobre els animals
Resum : treballats.
- Activitats de Nadal: Es un paquet d'activitats sobre la festa del Nadal: endevina
què és, acabar refranys, descobrir el dibuix amagat, tirem els daus i escrivim,
seqüències temporals, memory, correspondència paraula-dibuix.
- Activitat de Carnaval: Es una activitat de carnaval, on podem vestir nines amb
diferents disfresses.
Enllaç al recurs http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?
electrònic : d=4&perpage=10&search=mar&sort=52&o [...]

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Títol : Diversidad cultural y logros de los estudiantes en educación obligatoria.
Altre títol : Lo que sucede en las escuelas: Informe de investigación
Tipus de
text imprès
document :
Autors : María Teresa Aguado Odina, Compilador
Editorial : Secretaría General Técnica; Subdirección General de Información y Publicaciones
Data de publicació : 2010
Nombre de
Pàgines: 195 Alçada i amplada: 20 x 16 cm.
pàgines :
Material
CD-Rom
d'acompanyament :
ISBN/ISSN/DL : 978-84-369-4858-5
Idioma : Castellà (spa)
Paraules clau : inclusió, exit escolar, exclusió escolar
Classificació : 371.97 Educació d'infants de minories socials, religioses o lingüístiques.
El llibre intenta explorar fins a quin punt l'escolarització obligatòria ha assumit el
desafiament de donar resposta a la universalitat de forma adequada a les necessitats
que se deriven de la diversitat cultural dels estudiants. Aquesta investigació vol
Resum :
comprovar si el que passa a l'escola, pel que fa a la diversitat cultural, és el que
s'espera i si dóna resposta al que demanda l'alumnat. Investiga si s'arriba a millorar
els resultats dels estudiants i es va cap a la igualtat d'oportunitats per a tots/tes.
sistema educatiu, investigació educativa, igualtat d'oportunitats, integració cultural,
Nota de contingut :
aprenentatge, educació intercultural, diversitat cultural

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Títol : Edu d'Educació; Salus aqua
Tipus de
document projectable o vídeo
document :
Autors : Caballé, Pep direcció i realització, Director
Editorial : Universitat de Girona. Oficina de Cooperació per al Desevolupament
Data de
2009
publicació :
Nombre de Edu d'educació té una durada de 23 minuts i Salus Aquae de 22 minuts. DVD. Pertany a la col·lecció "Objectius del
pàgines : mil·lenni"
Nota general : drets del nen, recursos naturals, ensenyament, medi ambient, salut, drets humans, aigua, actituds
Idioma : Català (cat)
Matèries : 4 Sciences sociales et humaines:4.45 Etablissements humains et utilisation des terres:D?veloppement rural
Paraules
salut pública, tractament de l'aigua, desequilibris territorials, debat, valors i normes, necessitats humanes
clau :
Classificació : 308
Material didàctic audiovisual per a la reflexió i el debat. Presenta dos documentals de Pep Caballé, que formen part d'una
col·lecció sobre els Objectius del Mil·leni que edita l'Oficina de Cooperació pel Desenvolupament de la UdG: Edu
Resum : d'educació i Salus Aquae. En el cas d'Edu, d'Educació, el documental parla dels quatre pilars de l'educació: del mestre,
dels alumnes, de cursos pràctics, de pobresa i de l'educació popular. Salus Aquae parla de l'accés a l'aigua potable com a
primer requisit per a la vida, per a la salut i per assolir tots els drets humans.
Nota de
Llicència CC
contingut :

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Títol : Homo Baby Boom
Tipus de
document projectable o vídeo
document :
Autors : Anna Boluda, Autor
Editorial : Associació de Famílies Lesbianes i Gais
Data de
2010
publicació :
Dimensions : Vídeo de 27 minuts.
Material
d'acompanyame Acompanyat d'un CD rom amb una guia didàctica.
nt :
ISBN/ISSN/DL : 8430385068852
Idioma : Català (cat) Anglès (eng) Francès (fre) Castellà (spa)
Paraules clau : amor, coeducació, matrimoni, parentiu, sentiments, gais, lesbianes
Classificació : 301.18
El documental presenta 6 famílies lesbianes i gais de Catalunya i el País Valencià que expliquen
la seva experiència. Tenen fills i filles sorgides en experiències heterosexuals anteriors a la
seves parelles actuals, o bé amb l'ajuda de tècniques de reproducció assistida o per adopcions
internacionals. Comenten que l'aprovació per part del parlament català de la llei d'adopció de
Resum : parelles homosexuals ha ajudat molt a la normalització de la seva situació. També ha suposat
una gran millora l'aprovació de la llei del matrimoni homosexual per part del parlament
espanyol. Finalment mostra una trobada de famílies gais i lesbianes que es va celebrar a
Tarragona amb declaracions d'algunes persones assistents. Hi ha una versió resumida més
adequada per treballar amb l'alumnat de primària i secundària.
Enllaç al recurs
http://www.familieslg.org
electrònic :

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Diversitat cultural i exclusió escolar. : Dinàmiques educatives, relacions
interpersonals i actituds del professorat.

Tipus de
text imprès
document :
Autors : Pep Gratacós Guillén, Autor ; Pilar Ugidos Franco, Autor
Editorial : Fundació Jaume Bofill
Data de
2011
publicació :
Nombre de Té 149 pàgines amb il·lustracions a dues tintes i requadres amb les idees
pàgines : principals del text. Pertany a la col·lecció "Conciutadania Intercultural"
ISBN/ISSN/D
978-84-85557-84-4
L:
Idioma : Català (cat)
Matèries : 1 Education
Desenvolupament social, La relació amb els altres, fracàs escolar, integració
Paraules
social, relació professor-alumne, mètode d'ensenyament, socialització,
clau :
personalitat, immigrant
Classificació : 371.97 Educació d'infants de minories socials, religioses o lingüístiques.
Aporta elements d’anàlisi i comprensió dels processos educatius rellevants
relacionats amb l’exclusió i el fracàs escolar de l’alumnat de minories ètniques,
fonamentalment al voltant de tres aspectes: en primer lloc, es repassen algunes
conclusions que la investigació etnogràfica ha elaborat sobre la qüestió i les
Resum : aportacions que s’hi han fet en els últims anys des de l’antropologia, la psicologia,
la sociologia i la pedagogia; segonament, es comenten algunes pràctiques
escolars generadores d’exclusió, i finalment, es destaca la importància de les
idees, conductes i accions del professorat per influir positivament en les
condicions escolars que contribueixen a l’èxit educatiu de tot l’alumnat.
Nota de
Tutoria, Professorat
contingut :
Enllaç al
recurs http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/545.pdf
electrònic :

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/

NOVETATS del mes de febrer del 2012

Mediateca del CRP Maresme II - 937625004

Títol : JONC 15 anys
Tipus de
document projectable o vídeo
document :
Editorial : Generalitat de Catalunya
Data de
2009
publicació :
Dimensions : 24 minuts 06 segons
Idioma : Català (cat)
Matèries : 3 Culture:3.55 Arts du spectacle:Musique:Orchestre
Paraules
orquestres, música contemporània,
clau :
Classificació : 785
El disc celebra els 15 anys de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), un conjunt creat el 1993. El DVD
reflecteix quina ha estat l'activitat dels 15 anys i una enquesta entre els antics membres per saber quines sortides
laborals han tingut després del seu pas per la JONC i avaluar la influència de l'orquestra en aquesta tasca.Inclou també
Resum :
un encontre amb una altra jove orquestra, la JONDE, que celebrava els seus 25 anys; filmacions d'una classe, d'un assaig
parcial, d'un assaig general, d'un concert de professors i d'un concert de cloenda. S'hi interpreten, entre d'altres:
Gurrelieder de A. Schoenberg,la Quarta simfonia de Beethoven, les Alegríes de R. Gerhard i les Czardas de V. Monti.
Nota de
composició musical, tocar (música), música instrumental, música clàssica
contingut :

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Títol : La maleta de la ciència. 60 experiments d'aire i aigua i centenars de recursos per a tothom
Tipus de document : text imprès
Autors : Ramiro, Enric, Autor
Menció d'edició : 1
Editorial : Graó
Data de publicació : 2010
Nombre de pàgines : 189 p. : il. ; 24 cm
ISBN/ISSN/DL : 978-84-7827-943-2
Classificació : 53 Experiments científics

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Títol : Maleta pedagògica: Jocs algèbrics
Tipus de
objecte tridimensional
document :
Marta Vinent, Autor ; Joaquina Garcia, Autor ; Anna Aguilar, Autor ; Georgina Germano, Autor ; Anna M. Lloret,
Autors :
Autor ; Montserrat Moreno, Autor ; Elisa Sala, Autor ; Montserrat Ventura, Autor
Editorial : CRP del Maresme II
Data de
2009
publicació :
ll. : Recursos per a l'aula de matemàtiques
Idioma : Català (cat)
Classificació : 372.7 Didàctica de la Matemàtica
Jocs matemàtiques per treballar l'àlgebra a l'ESO:
- Piràmide algèbrica
- UNO Algèbric
Nota de contingut - Bingmat
: - Dòmino
- Trivial algèbric
Acompanyat d'exercicis de generalització.

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Títol : Projecte Tell me a story.
Tipus de document : document multimèdia
Autors : Amèlia Mañà Domes,
Editorial : Malgrat de Mar : INS Ramon Turró i Darder
Data de publicació : 2010
ll. : Altres autors: Conxi Peña, Sílvia Magrinyà, Maria Luque, Núria Arís, Anna Becerra i Josep Serra.
Material
Dossier que conté descripció de la bona pràctica, conte en anglès, traduït, personatges i escenes, partitures, llibre, maqueta a escala, cd amb vídeos.
d'acompanyament :
Competència lingüística i audiovisual; Competència artística i cultural;Competència d’aprendre a aprendre;
Nota general : Competència d’autonomia i iniciativa personal;
Competència social i ciutadana
Idioma : Català (cat)
Llengua estrangera.
Música.
Paraules clau :
Tecnologia.
Departament d’orientació educativa.
Classificació : 441
Tell me a story, consisteix en què l’alumnat de 1r ESO D, dins de les matèries de Llengua estrangera, Música, Tecnologia i amb la col·laboració del
Resum : Departament d’Orientació educativa, es dediqui a la preparació de la representació del conte “The three little pigs”. Aquest conte ha estat representat a
l’alumnat d’infantil i cicle inicial d’una escola de la localitat.
Nota de contingut : professorat
Enllaç al recurs
http://www.youtube.com/watch?v=xZNBiONR9Qg&list=UU6beU_xeg9j1po1qXLBdh6w&index=5 [...]
electrònic :
Format del recurs
Vídeo sobre l'experiència
electrònic :

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Títol : Maleta: Storytelling and traditions around the world
Tipus de
objecte tridimensional
document :
Autors : Carme Amor, Autor ; Roser Callejas, Autor ; Marta Obrador, Autor ; Gloria Pérez, Autor
Editorial : CRP Maresme II
Data de
2009
publicació :
Treball d'expressió oral en anglès dirigit a infantil i cicle inicial.
Propostes de treball que inclouen una selecció de contes, jocs...,i diferents activitats pera treballar-los i fer-los així
Nota general :
més significatiu.
Inclouen material per a treballar el vocabulari i el relat.
Idioma : Anglès (eng)
Paraules clau : anglès contes infantils expressió oral tradicions kamishibai
Classificació : 087.1
Nota de La maleta inclou: una guia didàctica, storycards de diferents contes d'arreu del món; flashcards amb paraules en
contingut : anglès relacionades amb cada conte; CD que inclou tot el material digital; kamishibai.

Contingut :
• Kamishibai 3 (storytelling) / miniland

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/
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Títol : Pa negre
Tipus de
document projectable o vídeo
document :
Autors : Agustí Villaronga, Autor
Editorial : Cameo Media
Data de
2010
publicació :
Altre editor : Esplugues de Llobregat : TV3
Nombre de
1h i 48 minuts
pàgines :
ISBN/ISSN/D
8436027579144
L:
Idioma : Català (cat)
Educació secundària obligatòria - 1r - 2n ESO - Ciències socials, geografia i
Paraules història: Organització socio-política, La població, Medi físic i paisatge Educació
clau : secundària obligatòria - 1r - 2n ESO - Tutoria: La relació amb els altres Educació
secundària obligatòria - 3r - 4t ESO - Tutoria: Estils de vida i hàbits
Classificació : 791.43 Cinema
Pel·lícula basada en la novel·la homònima d'Emili Teixidor. En els anys durs de la
postguerra rural a Catalunya, l'Andreu, un nen que pertany al bàndol dels
perdedors, troba un dia al bosc els cadàvers d'un home i el seu fill. Les autoritats
volen carregar-li les morts al seu pare, però ell, per ajudar-lo, intenta esbrinar qui
els va matar. En aquest recorregut, es produeix en l'Andreu el despertar d’una
Resum : consciència moral davant d'un món d'adults alimentat per les mentides. Per
sobreviure, traeix les seves pròpies arrels i acaba descobrint el monstre que habita
en ell. La pel·lícula barreja el gènere dramàtic, el misteri per saber la veritat dels
crims i un toc fantàstic relacionat amb els somnis i fantasmes que s'ofereixen com
a alternativa als ulls infantils del protagonista, qui marca el punt de vista de tot el
relat.
Nota de
ESO; Batxillerat; Educació continua
contingut :
Enllaç al
recurs http://www.youtube.com/watch?v=_1FuF2lXVWY
electrònic :

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/

NOVETATS del mes de febrer del 2012

Mediateca del CRP Maresme II - 937625004

Títol : Prácticas de ciudadanía. Diez experiencias de aprendizaje servicio
Tipus de
text imprès
document :
Autors : Xus Martín García, Autor ; Laura Rubio Serrano, Autor
Editorial : Ediciones Octaedro
Data de
2010
publicació :
Col·lecció : Recursos Octaedro núm. 106
Nombre de
203 pàgines.
pàgines :
ISBN/ISSN/D
978-84-992110-5-3
L:
Nota
Educació primària; ESO
general :
Idioma : Castellà (spa)
Classificació : 37.01
Recull de bones pràctiques d'aprenentatge servei. Hi ha un primer apartat amb l'explicació sobre què és un
aprenentatge servei. Un segon apartat amb pràctiques realitzades a l'escola de primària: Fem un jardí, a
Granollers; Ensenyar a cantar, a Barcelona; L'ecoauditoria, a Sant Joan Despí. Un tercer apartat recull les
experiències realitzades a secundària: L'assignatura 'anàlisi' i acció social al centre, a Barcelona; Els joves i
Resum :
la recuperació de la memòria històrica, a Terrassa; Joves guia, a Mataró; Projecte xarxa TIC, al Vallès
Oriental i Osona. I un darrer apartat on les experiències es realitzen en un àmbit d'educació no formal: Tots
som meninos, amb la fundació catalana de l'esplai; La Murga, a Ciutat Vella amb els escoltes catalans; Passa
la cabra, al barri del Carmel amb la fundació Adsis.
Nota de ciutadania, treball en equip, educació informal, aprenentatge social, APS, aprenentatge per l'acció, mataró,
contingut : sociologia de l'educació, comunitat educativa, aprenentatge-servei
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Títol : Química a infantil i primària
Tipus de document : text imprès
Autors : Izquierdo, Mercè, Autor ; Grup de treball Kimeia, Autor
Menció d'edició : 1
Data de publicació : 2011
Nombre de pàgines : 139 p. : il. ; 24 cm
ISBN/ISSN/DL : 978-84-998036-6-1
Classificació : 53 Experiments científics
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Títol : Red de Parques Nacionales
Tipus de
document projectable o vídeo
document :
Autors : No especificat, Autor
Editorial : Ministerio Medio Ambiente
Data de
2009
publicació :
Nombre de
25 minuts 31 segons
pàgines :
ll. : Recurs d'informació (vídeo, imatge, text, animacions, sons...)
ISBN/ISSN/D
781-10-002-9
L:
Nota
parc nacional, reserva natural, recursos naturals, ciències de la naturalesa, ecosistema
general :
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : 2 Science:2.40 G?ographie et oc?anographie:G?ographie
Paraules
Aigüestortes, Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
clau :
Classificació : 91.4 Geografia regional
La xarxa de Parcs Nacionals d'Espanya, està conformada per 14 Parcs. Quatre són representatius
d'ecosistemes de muntanya o peninsulars, dos són zones humides, dos d'ecosistemes marins i
quatre a l'arxipièlag Canari. El DVD descriu i mostra amb imatges variades, tots i cadascun dels
Resum : Parcs Nacionals. Els 14 Parcs són: Marítim-terrestre de les illes Atlàntiques de Galícia, Pics
d'Europa, Monfragüe, Cabañeros, Doñana, Garajonay, Caldera de Taburiente, Ordesa y Monte
Perdido, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Tablas de Daimiel, Marítim Terrestre de l'Arxipièlag
de Cabrera, Serra Nevada, Teide, Timanfaya.
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Títol : Sords profunds, però hi sentim i parlem : Però hi sentim i parlem
Tipus de
text imprès
document :
Autors : Marta Capdevila, Autor
Editorial : Ajuntament de Barcelona
Data de publicació
2008
:
Nombre de
Té 51 pàgines amb dibuixos en color.
pàgines :
ISBN/ISSN/DL : 978-84-985010-7-0
Nota general : psicologia, medicina, educació per a la salut, comunicació, sordesa, psicologia social
Idioma : Català (cat)
1 Education
Matèries :
2 Science:2.80 Sciences m?dicales
Paraules clau : nens sords, sordesa
Classificació : 616.28 Malaties del sistema respiratori. Otologia
Aquest conte explica l'experiència d'una mare que té un fill sord. Mostra com ha afrontat
Resum :
aquesta situació i les persones que l'han ajudat.
Nota de
Professorat
contingut :
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Títol : El tractament integrat de les llengües
Tipus de
text imprès
document :
Autors : Oriol Guasch, Compilador ; Olga Esteve, Autor ; Montserrat Ferrer, Autor
Editorial : Graó; Barcelona
Data de
2010
publicació :
Col·lecció : Biblioteca d'Articles núm. 176
Nombre de
Conté 178 pàgines.
pàgines :
ISBN/ISSN/D
978-84-7827-991-3
L:
Educació secundària obligatòria - 3r - 4t ESO - Llengua catalana i Literatura;
Nota
Educació secundària obligatòria - Llengües estrangeres; Educació primària - Llengua
general :
estrangera; Educació primària - Cicle inicial - Llengua catalana i literatura
Idioma : Català (cat)
Paraules clau
Estratègies interlingüístiques, plurilingüisme i formació, activitats discursives
:
Classificació : 40
La planificació coordinada de l'ensenyament de les llengües i de les altres àrees
curriculars , com de les àrees lingüístiques entre elles (llengües primeres, llengües
segones i llengües estrangeres) s'han convertit en objecte de debat i d'estudi.
Aquest volum recull articles centrats en aquest segon àmbit, que tracten des de
Resum :
diferents punts de vista: el processament de l'ús de la llengua; el coneixement de les
situacions discursives i dels gèneres de text; la continuïtat entre ús lingüístic i
reflexió metalingüística; el coneixement de la diversitat lingüística, i les actituds
lingüístiques.
Nota de
ensenyament, llengua anglesa, aprenentatge, estratègia d'aprenentatge
contingut :
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Títol : La Unió Europea: Què és i què fa? Materials didàctics per al professorat i l'alumnat de secundària
Tipus de
text imprès
document :
Autors : Varis, Autor
Editorial : Comissió Europea. Representació a Barcelona
Data de
2009
publicació :
Dimensions : Carpeta d'anelles que conté 2 documents de treball i 7 pòsters plegats
Idioma : Català (cat)
Paraules
política internacional, nacions, europeisme, igualtat, orientacions didàctiques, economia de mercat, Comunitat Europea
clau :
Classificació : 327 Política internacional i exterior
Materials que tenen por objectiu que els joves europeus tinguin la formació i la informació necessàries per poder opinar
sobre la Unió Europea i debatre sobre el seu futur. Es poden fer servir directament o adaptar-los a les necessitats de
cada classe. Tota la unitat didàctica pot fer-se en 15 sessions. També es poden emprar com a material complementari
Resum :
per cursos de formació o crèdits variables o de síntesi. La metodologia a utilitzar està basada en la comunicació i la
interacció social a l'aula. A més del dossier per a l'alumnat i dels pòsters, els materials inclouen informació docent per al
professorat, programacions, explicacions metodològiques i notes sobre cadascun dels exercicis.
Nota de ensenyament, medi ambient, Unió Europea, EURO, Europa, finances, solidaritat, política econòmica, legislació, economia,
contingut : política, drets humans, discriminació

Més informació a http://serveieducatiu.eu/mediateca/opac_css/

