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INTRODUCCIÓ  
 

Els CREDA són serveis educatius específics de suport a la tasca docent del professorat per facilitar la seva adequació a les necessitats 
educatives de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i comunicació. Amb aquest objectiu disposen de materials específics per 
a l’atenció directa a aquest alumnat, així com per a l’orientació i assessorament al professorat i el treball amb les famílies.  
En aquest context, una de les funcions dels CREDA és la gestió d’aquests recursos a través de la seva “Unitat de tecnologia, gestió de 
recursos i formació”. 

A partir del curs escolar 2010-2011  fem servir l’aplicació de gestió de biblioteques escolars epèrgam per  a dur a terme aquestes tasques.  

Aquest document d’adaptació i actualització de la Classificació Decimal Universal (CDU) per a les Mediateques dels CREDA ha sorgit de la 
necessitat de compartir, entre tots els professionals dels CREDA responsables de la gestió dels seus recursos, criteris comuns i termes 
específics per a la seva  catalogació, tant pel que fa a la CDU, als descriptors i al format dels materials 

El punt de partida ha estat el document:  Adaptació de la CDU per a les biblioteques escolars d’infantil, primària i secundària del juny de 
2006 i s’ha consultat la bibliografia que s’adjunta. 

L’organització de la CDU ens permet classificar els coneixements d’igual manera que ho fan les biblioteques escolars, partint de les deu 
àrees temàtiques:   

0 Obres generals 

1 Filosofia 

2 Religió 

3 Ciències socials 

4 Llengua 

5 Ciències pures. Ciències naturals 

6 Ciències aplicades 

7 Arts. Jocs. Esports 

8 Literatura 

9 Història. Geografia 
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Entenent la CDU com un sistema jeràrquic de més general a més concret, hem afegit subdivisions més específiques relacionades amb el 
nostre àmbit d’actuació. 

El llistat de descriptors  bàsics de partida de l’epèrgam no ens era suficient per a la catalogació dels nostres materials; per tant, s’han 
augmentat  per  facilitar les demandes  dels usuaris. 

El format que ens oferia l’aplicatiu epèrgam no abastava la diversitat de tipus de materials dels que disposem en els CREDA., hi hem afegit 
aquells que consideràvem necessaris, indicant també quin tipus de recurs pertany a cada categoria de format.  

El treball s’ha dut a terme per dues de les deu responsables del Fons documental dels CREDA i una bibliotecària de la Biblioteca de la 
FPCEE Blanquerna - Universitat Ramon Llull. 

 

 

 

 
OBSERVACIONS 

 

La catalogació de les obres de la literatura infantil i juvenil es regirà pels mateixos criteris que la resta de materials. Opcionalment  es pot 
afegir la nomenclatura indicada en la Taula  1: OBRES DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL,  que ens donarà informació sobre l’edat i/o 
la tipologia del text catalogat (llibres de l’Associació “Lectura Fàcil”, novel·la, ficció...).  

Per als contes populars  farem servir la CDU corresponent a “Llegendes, contes i rondalles populars” (398.2). 

Per a la catalogació dels audiovisuals de ficció  (DVD, vídeo) utilitzarem  la CDU corresponent a “Cinema” (791.43), afegint-hi les tres 
primeres lletres del títol de la pel·lícula, sense considerar els articles.  

Els documentals  en format audiovisual es classificaran en l’apartat de CDU que els correspongui. 

Utilitzarem la subdivisió de forma  quan aquesta sigui part significativa del document, com ara les enciclopèdies i diccionaris (03), els 
quaderns d’exercicis (076), etc. 
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 CDU - OBRES DE CONEIXEMENTS       
 
 
0 OBRES GENERALS   
 

RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONS 
0 Obres generals 0 Obres generals  

03 Enciclopèdies generals 03 Enciclopèdies generals Les enciclopèdies i els diccionaris generals es classifiquen al 03 i les 
especialitzades al número de la matèria corresponent amb la 
subdivisió (03) 

 07 Periodisme S’hi classifiquen els documents que tracten de la premsa a l’escola 

 
1 FILOSOFIA  
 
 

RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
1 Filosofia  1 Filosofia  

15 Psicologia 15 Psicologia  

 15(03) Diccionaris i enciclopèdies de psicologia  

 15(09) Història de la psicologia  

 15(A/Z) Obres de psicòlegs /psicòlogues S’hi classifica tot allò que es relatiu a un psicòleg/a: la seva obra, la 
seva vida i les obres sobre ell/a. Entre parèntesi s’indiquen les tres 
primeres lletres del cognom del psicòleg/a 

 152.3 Psicomotricitat  

 152.4 Emocions i sentiments  

153 Intel·ligència 153 Intel·ligència  

 153.9 Test / proves d’intel·ligència i aptituds Inclou totes els documents de valoració: lingüístiques, percepció 
auditiva, ... i  

155.4 Psicologia infantil 155.4 Psicologia infantil  

155.5 Psicologia juvenil 155.5 Psicologia juvenil  

 157.5 Psicolingüística   

17 Ètica 17 Ètica  

171 Educació en valors   171 Educació en valors S’hi classifiquen les obres que tracten sobre solidaritat, tolerància, 
interculturalitat, civisme … 

172.4 Educació per a la pau   172.4 Educació per a la pau  

 177 Ètica social S’hi classifiquen  els documents que tracten sobre racisme, xenofòbia 
i discriminació 

 179 Maltractaments i violència  
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2 RELIGIÓ   
 

RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
2 Religions. Mitologia 2 Religió Religions primitives, budisme, mitologia, judaisme, cristianisme, islam, 

altres religions  

 
3 CIÈNCIES SOCIALS 
 

RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
3 Ciències socials 3 Ciències socials  

30 Sociologia 30 Sociologia S’inclou demografia 

32 Política  32 Política  

33 Economia 33 Economia i Comerç  

35 Administració pública 35 Administració pública. Institucions  

36 Serveis socials. Associacions 36 Serveis socials. Associacions d’ajuda i de 
solidaritat 

 

37 Educació 37 Educació. Política de l’educació  

 37(03) Diccionaris i enciclopèdies de pedagogia  

 37(09) Història de l’educació  

 37 (A/Z) Obres de pedagogs/pedagogues S’hi classifica tot allò que és relatiu a un pedagog/a: la seva obra, la 
seva vida i les obres sobre ell/a. Entre parèntesi s’indiquen les tres 
primeres lletres del cognom del pedagog/a   

 370 Teoria i filosofia de l’educació S’inclouen  Sistemes i teories de l’educació (Decroly, Escola Moderna, 
Montessori 

 370.15 Sociologia de l’educació  

 370.4 Coeducació  

 371 Organització de l’educació. L’escola i la 
comunitat educativa 

S’hi classifiquen els documents que fan referència a les relacions 
escola/família i a les de l’escola amb el seu entorn 

 371.1 Professorat: habilitats, competències, 
comunicació, formació 

 

 371.2 Organització escolar: plans d’estudi, reglament 
de règim intern, projecte educatiu, consell 
escolar de centre… 

 

 371.21 Currículum  

 371.26 Avaluació  

 371.3 Mètodes d’ensenyament. Didàctica. Investigació 
educativa 

S’hi classifiquen els documents sobre didàctica general. Les 
didàctiques específiques de cada àrea van al número de la matèria 
corresponent 
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RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
 371.32 Tècniques d’aprenentatge i estudi. Metodologia 

de treball 
 

 371.5 Orientació i tutoria. Resolució de conflictes. 
Mediació escolar 

 

 371.7 Seguretat escolar i prevenció de riscos  

 371.8 Vida escolar: colònies, festes, menjadors…  

372 Educació infantil. Educació 
primària 

372 Educació infantil. Educació primària  

 372.21 Educació infantil: escola bressol i parvulari  

 372.22 Educació primària  

373 Educació secundària   373 Educació secundària  

 373.1 Educació secundària obligatòria (ESO)  

 373.5 Batxillerat  

 373.6 Formació professional  

 374 Educació de persones adultes i formació 
permanent 

 

376 Educació Especial 376 Necessitats educatives especials  
 

 376.1 Dificultats de la comunicació, la parla i el 
llenguatge 

 

 376.11 Dificultats de la  comunicació  

 376.12 Dificultats de la parla  

 376.13 Dificultats del llenguatge  

 376.14 Alteració de la veu  

 376.15 Alteracions de la deglució  

 376.2 Trastorn motriu i d’accessibilitat  

 376.3 Discapacitat sensorial  

 376.32 Discapacitat visual - Ceguesa  

 376.33 Discapacitat auditiva - Sordesa  

 376.4 Discapacitat intel·lectual  

 376.5 Trastorns generalitzats del desenvolupament i la 
conducta 

 

 378 Ensenyament superior. Universitat  

 379.8 Educació per al lleure. Educació no formal  

39 Costums. Tradicions 39 Costums. Tradicions  
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RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
 394 Festes populars i de calendari (Nadal, Pasqua, 

...) 
 

 398 Folklore  

 398.2 Llegendes, contes i rondalles populars  

 398.4 Món sobrenatural i fantàstic (fades, follets, 
bruixes, ogres,.......) 

 

 398.6 Endevinalles  

 398.9 Refranys i proverbis  
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4 LLENGUA 
 

RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
4 Llengua i llenguatge 4 Llengua  

 40 Lingüística i filologia  

 40(07) Didàctica de la llengua  

 407 Comunicació  i ús del llenguatge. Pragmàtica   

 407(07) Llengua i interculturalitat. Programes d’immersió  

 407.1 Bilingüisme llengües orals  

 407.2 Bilingüisme llengua oral – llengua de signes  

 408 Llenguatge oral i escrit.  

 408.1 Llenguatge oral.  

 408.2 Llenguatge escrit.  

 408.21 Lectura 

 408.22 Escriptura 

Utilitzarem la subdivisió (076) quan s’incloguin Llibres d’exercicis, 
problemes i jocs 
Ex: Jocs de llengua oral: 408.1 (076) 

 409 Llenguatge no verbal  

 409.1 Llengua de signes  

 409.2 Sistemes augmentatius i alternatius de la 
comunicació 

 

433 Català 433 Català  

 433(03) Diccionaris de català  

 433(07) Didàctica del català  

 433.6 Gramàtica catalana 

 433.61 Lexicologia 

 433.63 Morfologia 

 433.64 Sintaxi 

 433.65 Semàntica 

 433.66 Ortografia 

Utilitzarem la subdivisió (07) quan ens referim al procés 
d’ensenyament – aprenentatge 
Ex: Quaderns d’ortografia: 433.66(07) 

 433.8 Fonologia. Fonètica  

434 Castellà 434 Castellà  

 434(03) Diccionaris de castellà  

 434(07) Didàctica del castellà  

 434.6 Gramàtica castellana 

 434.61 Lexicologia 

Utilitzarem la subdivisió (07) quan ens referim al procés 
d’ensenyament – aprenentatge 
Ex: Quaderns d’ortografia: 434.66(07) 
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RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
 434.63 Morfologia 

 434.64 Sintaxi 

 434.65 Semàntica 

 434.66 Ortografia 

 434.8 Fonologia. Fonètica  

441 Anglès 441 Anglès  

 441(03) Diccionaris d’anglès Els diccionaris bilingües es classifiquen segons la llengua estrangera, 
objecte d’estudi:  Ex. Diccionari català-anglès  o anglès-català  

 441(07) Didàctica de l’anglès  

 441.2 Llibres de lectura en anglès  

 441.6 Gramàtica anglesa Si és necessari subdividir, cal fer-ho igual que l’apartat Gramàtica 
catalana 

 
5 CIÈNCIES PURES. CIÈNCIES NATURALS  
 

RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
5 Ciències pures. Ciències naturals 5 Ciències pures i ciències naturals S’hi classifiquen tots els documents que fan referència a la ciència en 

general 

 5(03) Diccionaris i enciclopèdies de ciència  

51 Matemàtica 51 Matemàtica  

 51(07) Didàctica de la matemàtica  

 51(076) Exercicis, problemes i jocs matemàtics Inclou quaderns d’exercicis  

52 Astronomia 52 Astronomia  

53 Física 53 Física  

 534 Audiologia  

54 Química 54 Química  

55 Geologia 55 Geologia  

551.5 Meteorologia. Climatologia 551.5 Meteorologia. Climatologia  

56 Paleontologia. Fòssils  56 Paleontologia. Fòssils  

57 Ciències naturals 57 Ciències naturals  

570 Ecologia 570 Ecologia. Educació ambiental  

58 Plantes 58 Botànica  

59 Animals 59 Zoologia S’inclouen els animals prehistòrics 
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6 CIÈNCIES APLICADES   
 

RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSEOBSEOBSEOBSERVACIONSRVACIONSRVACIONSRVACIONS    
6 Ciències aplicades 6 Ciències aplicades  

 6(03) Diccionaris i enciclopèdies tècniques  

 608 Invents en general  

 61 Medicina   

611 Anatomia  611 Anatomia 
 611.85 Anatomia de l’oïda i equilibri  

 612 Fisiologia S’hi classifiquen els documents que tracten alhora sobre anatomia i 
fisiologia 

 612.85 Fisiologia de l’audició  

613 Educació per a la salut 613 Salut. Educació per a la salut  

 613.2 Alimentació. Dietètica  S’hi classifiquen documents sobre trastorns alimentaris   

 613.83 Drogues  

 613.88 Sexualitat S’hi classifiquen els documents que tracten sobre les relacions 
afectivo - sexuals; la reproducció; els costums i les conductes sexuals; 
la prevenció de malalties sexuals, etc. 

 616 Patologia  

 616.28 Patologia de l’audició   Les patologies  que fan referència a l’audició i a la veu les 
classificarem en l’apartat 376 

62 Enginyeria. Indústria. Energia  62 Enginyeria. Indústria. Energia  

629 Vehicles 629 Vehicles S’hi classifiquen tots els mitjans de transports 

656.1 Educació viària   656.1 Circulació. Educació viària  

66 Indústries  66 Indústries   

68 Arts i oficis 68 Arts i oficis  

681.3 Informàtica 681.3 Informàtica  
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7 ARTS. JOCS. ESPORTS   
 

RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
7 Arts 7 Arts en general   

703 Història de l’art. Estils artístics 703 Història de l’art. Estils artístics  

71 Urbanisme    

72 Arquitectura    

73 Escultura    
74 Dibuix, dibuix publicitari, dibuix de còmic, 

caricatura 
 74 Dibuix  

745 Treballs manuals  
75 Pintura 75 Pintura  

77 Fotografia 77 Fotografia  

78 Música 78 Música  

 781.91 Instruments música  

 78(07) Didàctica de la música  

 780.9 Audicions. Concerts 

 784.4  Música popular. Cançoners 

 

    

79 Jocs. Divertiments.   79 Joc, divertiments  

 791.3 Circ  

791.4 Audiovisuals 791.4 Audiovisuals  

 791.4(07) Didàctica dels audiovisuals. Educació en 
comunicació audiovisual 

 

 791.43 Cinema 

 791.44 Ràdio 

S’inclouen les pel·lícules de ficció. Els documentals es classificaran en 
el apartat que els correspongui  

 791.45 Televisió i vídeo  

 791.5 Titelles. Ombres xineses  

 792 Mim. Coreografia. Dansa. Escenografia teatral  

 793 Jocs i joguines.   

796 Educació física i esports 796 Educació física i esports   
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8 LITERATURA    
 

RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
8 Literatura 8 Literatura  Universal ( Didàctica, antologies i 

història) 
 

833 Literatura catalana  833 Literatura catalana ( Didàctica, antologies i 
història) 

 

 N 833 Literatura catalana. Prosa 

 P 833 Literatura catalana. Poesia 

 T 833 Literatura catalana. Teatre 

La classifiquem per la llengua de l’edició de l’exemplar i no per la 
llengua original  

834 Literatura castellana 834 Literatura castellana i hispanoamericana             
( Didàctica, antologies i història) 

 

 N 834 Literatura castellana. Prosa 

 P 834 Literatura castellana. Poesia 

 T 834  Literatura castellana. Teatre 

La classifiquem per la llengua de l’edició de l’exemplar i no per la 
llengua original 

 
 
9 HISTÒRIA. GEOGRAFIA  
 

RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
9 Història 9 Història  

91 Geografia 91 Geografia  

910 Viatges 910 Viatges, expedicions i travesses  

911Atles  911 Atles històrics   

912 Atles 912 Atles de geografia. Mapes i plànols  

92 Biografies 92 Biografies generals  
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TAULES AUXILIARS 
 
 
Taula 1: OBRES DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL 
 

RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
I Llibres per a parvulari I Llibres d’imaginació a partir de 2 anys 

I* Llibres per a cicle inicial I1 Llibres d’imaginació a partir de 6anys 

I** Llibres per a cicle mitjà I2 Llibres d’imaginació a partir de 8anys 

I*** Llibres per a cicle superior I3 Llibres d’imaginació a partir de 10 anys 

Els llibres d’imaginació/ficció els classifiquem per temàtica, i amb 
l’opció de classificar-los per cicles educatius amb el distintiu de color 
corresponent.  

JN Novel·la juvenil JN Novel·la juvenil a partir  de 12 anys També es poden classificar a N (novel·la) amb la indicació de color 
(groc) per a juvenil 

Lectura Fàcil LF Llibres de l’associació Lectura Fàcil.  Llibres adreçats a persones amb dificultats de la comprensió lectora. 
 

 
 
Taula 2: CÒMICS 
 

RÈTOLSRÈTOLSRÈTOLSRÈTOLS    CDUCDUCDUCDU    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
Còmics C Còmics  
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Taula 3: SUBDIVISIONS DE FORMA 
 
Indiquen la forma o presentació dels documents. Es col·loca darrere de la notació del tema.  
 

 
(01) Teoria general 
(026) Guies i itineraris 
(03) Enciclopèdies i diccionaris 
(035) Manuals 
(036) Guies 
(043) Tesis. Dissertacions 
(05) Revistes 
(064) Catàlegs d’exposicions 
(07) Didàctica 
(074) Museus 
(075) Llibres de text 
(076) Llibres d’exercicis, problemes i jocs 
(078.7) Estudis de casos 
(09) Història 
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DESCRIPTORS 
En blau, els descriptors de l’Epergam de les Biblioteques escolars. 

    

NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 
ciències de la natura aliments   
ciències de la natura amfibis   
ciències de la natura anatomia   
ciències de la natura animals domèstics   
ciències de la natura aràcnids   
ciències de la natura arbres   
ciències de la natura astrofísica   
ciències de la natura astronomia   
ciències de la natura biologia   
ciències de la natura botànica   
ciències de la natura ciències mèdiques   
ciències de la natura cristal·lografia   
ciències de la natura crustacis   
ciències de la natura ecologia   
ciències de la natura ecosistema   
ciències de la natura electricitat   
ciències de la natura energia   
ciències de la natura energia nuclear   
ciències de la natura evolució   
ciències de la natura física   
ciències de la natura física atòmica   
ciències de la natura física experimental   
ciències de la natura física nuclear   
ciències de la natura fisiologia   
ciències de la natura gastronomia   
ciències de la natura genètica   
ciències de la natura geologia   
ciències de la natura geomorfologia   
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ciències de la natura higiene   
ciències de la natura insectes   
ciències de la natura invertebrats   
ciències de la natura magnetisme   
ciències de la natura malaltia   
ciències de la natura mamífers   
ciències de la natura mecànica   
ciències de la natura medicina preventiva   
ciències de la natura mineralogia   
ciències de la natura nutrició   
ciències de la natura ocells   
ciències de la natura òptica   
ciències de la natura paleontologia   
ciències de la natura peixos   
ciències de la natura plantes   
ciències de la natura química   
ciències de la natura regions polars   
ciències de la natura rèptils   
ciències de la natura sanitat   
ciències de la natura sexualitat   
ciències de la natura sistema solar   
ciències de la natura temps   
ciències de la natura vapor   
ciències de la natura vertebrats   
ciències de la natura zoologia   
Ciències del Llenguatge Adquisició del llenguatge   
Ciències del Llenguatge Competència discursiva – discurs   
Ciències del Llenguatge Competència narrativa - narració   
Ciències del Llenguatge Comunicació   
Ciències del Llenguatge Desenvolupament del llenguatge   
Ciències del Llenguatge Dialectologia   
Ciències del Llenguatge Diccionari   
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Ciències del Llenguatge Didàctica de la llengua   
Ciències del Llenguatge Document escrit   
Ciències del Llenguatge Enciclopèdia   
Ciències del Llenguatge Filologia   
Ciències del Llenguatge Fonètica   
Ciències del Llenguatge Fonologia   
Ciències del Llenguatge Gramàtica   
Ciències del Llenguatge Història de la llengua   
Ciències del Llenguatge Lexicologia   
Ciències del Llenguatge Lingüística   
Ciències del Llenguatge Llengua   
Ciències del Llenguatge Llengua anglesa   
Ciències del Llenguatge Llengua escrita   
Ciències del Llenguatge Llengua oral   
Ciències del Llenguatge Llenguatge expressiu   
Ciències del Llenguatge Llenguatge no verbal   
Ciències del Llenguatge Llenguatge receptiu   
Ciències del Llenguatge Morfologia   
Ciències del Llenguatge Multilingüisme   
Ciències del Llenguatge Normalització lingüística   
Ciències del Llenguatge Ortografia   
Ciències del Llenguatge Pragmàtica   
Ciències del Llenguatge Semàntica   
Ciències del Llenguatge Sintaxi   
Ciències del Llenguatge Sociolingüística   
Ciències del Llenguatge Tests i proves del llenguatge    
Ciències del Llenguatge Vocabulari   
ciències socials absolutisme   
ciències socials administració pública   
ciències socials aficions   
ciències socials agricultura   
ciències socials anàlisi històrica   
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ciències socials anarquia   
ciències socials anarquisme   
ciències socials antic règim   
ciències socials antropologia   
ciències socials antropologia física   
ciències socials aristocràcia   
ciències socials arqueologia   
ciències socials arqueologia industrial   
ciències socials arquitectura   
ciències socials art   
ciències socials art abstracte   
ciències socials art asiàtic   
ciències socials art barroc   
ciències socials art bizantí   
ciències socials art clàssic   
ciències socials art conceptual   
ciències socials art contemporani   
ciències socials art d'avantguarda   
ciències socials art experimental   
ciències socials art gòtic   
ciències socials art grec   
ciències socials art islàmic   
ciències socials art japonès   
ciències socials art manierista   
ciències socials art medieval   
ciències socials art modern   
ciències socials art mossàrab   
ciències socials art neoclàssic   
ciències socials art neogòtic   
ciències socials art pop   
ciències socials art precolombí   
ciències socials art prehistòric   
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ciències socials art primitiu   
ciències socials art renaixentista   
ciències socials art rococó   
ciències socials art romà   
ciències socials art romànic   
ciències socials art xinès   
ciències socials artesania   
ciències socials arts decoratives   
ciències socials arts escèniques   
ciències socials arts i oficis   
ciències socials budisme   
ciències socials caciquisme   
ciències socials calendari   
ciències socials capitalisme   
ciències socials carlisme   
ciències socials cartografia   
ciències socials catequesi   
ciències socials catolicisme   
ciències socials ciències polítiques   
ciències socials cinema   
ciències socials civilització   
ciències socials civilització clàssica   
ciències socials classes socials   
ciències socials climatologia   
ciències socials clubs   
ciències socials colonialisme   
ciències socials colònies   
ciències socials comerç   
ciències socials comunisme   
ciències socials conflictes internacionals   
ciències socials consum   
ciències socials corts espanyoles   
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ciències socials costums i tradicions   
ciències socials crisis agràries   
ciències socials cristianisme   
ciències socials cronologia   
ciències socials cubisme   
ciències socials cultura   
ciències socials cultura popular   
ciències socials delicte   
ciències socials democràcia   
ciències socials demografia   
ciències socials desamortització   
ciències socials desarmament   
ciències socials despotisme   
ciències socials dictadura   
ciències socials dret   
ciències socials dret civil   
ciències socials dret internacional   
ciències socials dret laboral   
ciències socials dret penal   
ciències socials drets humans   
ciències socials economia   
ciències socials economia de subsistència   
ciències socials economia depredadora   
ciències socials edat dels metalls   
ciències socials eleccions   
ciències socials empresa   
ciències socials escultura   
ciències socials estat   
ciències socials estat centralista   
ciències socials estat unitari   
ciències socials etnografia   
ciències socials etnologia   
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ciències socials exèrcits   
ciències socials expressionisme   
ciències socials família   
ciències socials FAO   
ciències socials federació   
ciències socials feixisme   
ciències socials feminisme   
ciències socials feudalisme   
ciències socials filosofia de la història   
ciències socials filosofia política   
ciències socials finances   
ciències socials forces armades   
ciències socials formes econòmiques   
ciències socials futurisme   
ciències socials geografia   
ciències socials geografia econòmica   
ciències socials geografia física   
ciències socials geografia humana   
ciències socials geografia urbana   
ciències socials govern   
ciències socials guàrdia civil   
ciències socials guerra   
ciències socials guerra civil   
ciències socials història   
ciències socials història antiga   
ciències socials història contemporània   
ciències socials història de Grècia   
ciències socials història de la ciència   
ciències socials història de la vida quotidiana   
ciències socials història de l'art   
ciències socials història de Roma   
ciències socials història econòmica   
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ciències socials història local   
ciències socials història medieval   
ciències socials història moderna   
ciències socials història oral   
ciències socials història per períodes   
ciències socials història social   
ciències socials historiografia   
ciències socials ideologies històriques   
ciències socials il·lustració   
ciències socials imperi   
ciències socials imperialisme   
ciències socials impressionisme   
ciències socials indústria   
ciències socials instal·lacions d'esplai   
ciències socials institucions polítiques   
ciències socials investigació històrica   
ciències socials islamisme   
ciències socials itineraris   
ciències socials judaisme   
ciències socials justícia   
ciències socials legislació   
ciències socials liberalisme   
ciències socials lleure   
ciències socials marxisme   
ciències socials mineria   
ciències socials mites històrics   
ciències socials mitologia   
ciències socials modernisme   
ciències socials monarquia   
ciències socials nazisme   
ciències socials neolític   
ciències socials nomadisme   



Adaptació de la CDU per als CREDA 
- 22 - 

 

NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 
ciències socials OIT   
ciències socials oligarquia   
ciències socials OMS   
ciències socials ONU   
ciències socials ordre públic   
ciències socials organitzacions intergovernamentals   
ciències socials organitzacions internacionals   
ciències socials organitzacions no governamentals   
ciències socials origen de l'home   
ciències socials paleolític   
ciències socials parlament   
ciències socials Parlament de Catalunya   
ciències socials Parlament Europeu   
ciències socials partits polítics   
ciències socials pau   
ciències socials pedagogia   
ciències socials periodisme   
ciències socials pesca   
ciències socials pintura   
ciències socials poder executiu   
ciències socials poder judicial   
ciències socials poder legislatiu   
ciències socials policia   
ciències socials policia autonòmica   
ciències socials política   
ciències socials política interior   
ciències socials política internacional   
ciències socials prehistòria   
ciències socials Primera Guerra Mundial   
ciències socials producció   
ciències socials professions   
ciències socials programes radiofònics   
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ciències socials protectorats   
ciències socials protestantisme   
ciències socials ramaderia   
ciències socials relacions internacionals   
ciències socials religió   
ciències socials renaixement   
ciències socials república   
ciències socials revoltes socials   
ciències socials Revolució Anglesa   
ciències socials Revolució Francesa   
ciències socials revolució industrial   
ciències socials Revolució Russa   
ciències socials revolució urbana   
ciències socials romanticisme   
ciències socials Segona Guerra Mundial   
ciències socials simbolisme   
ciències socials sindicats   
ciències socials sistemes econòmics   
ciències socials sistemes electorals   
ciències socials sistemes parlamentaris   
ciències socials sistemes polítics   
ciències socials sistemes presidencials   
ciències socials socialisme   
ciències socials societat   
ciències socials societat autosuficient   
ciències socials sociologia   
ciències socials sociologia de l'art   
ciències socials sociologia de l'educació   
ciències socials surrealisme   
ciències socials televisió   
ciències socials teocràcia   
ciències socials teologia   
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ciències socials teoria de l'art   
ciències socials territoris no autònoms   
ciències socials tirania   
ciències socials transport   
ciències socials turisme   
ciències socials UE   
ciències socials UNESCO   
ciències socials UNICEF   
ciències socials vacances   
ciències socials viatges   
Ciències mèdiques Audiologia   
Ciències mèdiques Fisioteràpia   
Ciències mèdiques Foniatria   
Ciències mèdiques Òrgans audició   
Ciències mèdiques Otorrino-laringologia   
Educació Acció tutorial   
Educació Activitats educatives   
Educació Aprenentatge Estratègies d'aprenentatge 
Educació Aula de suport   
Educació Avaluació educativa   
Educació Capacitats   
Educació Centres educatius   
Educació Coeducació   
Educació Competències bàsiques   
Educació Continguts acadèmics   
Educació Currículum   
Educació Currículum comú   
Educació Didàctica   
Educació Disseny curricular   
Educació Educació especial   
Educació Educació no sexista   
Educació Educació intercultural   
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Educació Educació per al consum   
Educació Educació solidària   
Educació Ensenyament   
Educació Ensenyament infantil   
Educació Ensenyament primari   
Educació Ensenyament secundari Ensenyament secundari obligatori 
Educació Ensenyament secundari Ensenyament secundari post-obligatori 
Educació Ensenyament no reglat   
Educació Ensenyament universitari   
Educació Educació inclusiva   
Educació Família i escola   
Educació Innovació educativa   
Educació Escola bressol   
Educació Joc simbòlic   
Educació Mètode educatiu   
Educació Nivells educatius   
Educació Nouvinguts   
Educació Objectius educatius   
Educació Organització escolar   
Educació Orientació educativa i professional   
Educació Pla d’estudis   
Educació Preescolar    
Educació Programació curricular   
Educació Projecte curricular de centre   
Educació Psicomotricitat   
Educació Reforma educativa   
Educació Renovació educativa   
Educació Valors educatius   
Educació Tests i proves en educació    
Educació física esport   
Educació física expressió corporal   
Educació física joc esportiu   
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Educació física motricitat   
Expressió visual i plàstica àudio-visual   
Expressió visual i plàstica dansa   
Expressió visual i plàstica dibuix   
Expressió visual i plàstica expressió plàstica   
Expressió visual i plàstica fotografia   
Expressió visual i plàstica modelatge   
Expressió visual i plàstica ràdio escolar   
Expressió visual i plàstica representació teatral   
Expressió visual i plàstica treballs manuals   
Filosofia corrent filosòfic   
Filosofia ètica   
Filosofia història de la filosofia filosofia contemporània 
Filosofia història de la filosofia   
Filosofia lògica   
Filosofia metafísica   
Filosofia psicologia   
Filosofia teoria del coneixement   
Generalitats Àfrica   
Generalitats Alemanya   
Generalitats Alt Camp   
Generalitats Alt Empordà   
Generalitats Alt Penedès   
Generalitats Alt Urgell   
Generalitats Alta Ribagorça   
Generalitats Amèrica   
Generalitats Amèrica del Nord   
Generalitats Amèrica Llatina   
Generalitats Andalusia   
Generalitats Andorra   
Generalitats Anoia   
Generalitats Aragó   
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Generalitats Àsia   
Generalitats Astúries   
Generalitats Austràlia   
Generalitats Àustria   
Generalitats Bages   
Generalitats Baix Camp   
Generalitats Baix Ebre   
Generalitats Baix Empordà   
Generalitats Baix Llobregat   
Generalitats Baix Penedès   
Generalitats Barcelona   
Generalitats Barcelonès   
Generalitats Bèlgica   
Generalitats Berguedà   
Generalitats biblioteconomia   
Generalitats Bolívia   
Generalitats Brasil   
Generalitats Canadà   
Generalitats Canàries   
Generalitats Cantàbria   
Generalitats Castella-la Manxa   
Generalitats Castella-Lleó   
Generalitats Catalunya   
Generalitats Cerdanya   
Generalitats Colòmbia   
Generalitats Comunitat d'Estats Independents   
Generalitats Conca de Barberà   
Generalitats Costa Rica   
Generalitats Cuba   
Generalitats Dinamarca   
Generalitats dona   
Generalitats el Salvador   
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Generalitats Equador   
Generalitats Espanya   
Generalitats Estats Units   
Generalitats etapa evolutiva   
Generalitats Europa   
Generalitats Extremadura   
Generalitats Finlàndia   
Generalitats França   
Generalitats Galícia   
Generalitats Garraf   
Generalitats Garrigues   
Generalitats Garrotxa   
Generalitats gènere   
Generalitats geografia política   
Generalitats Gironès   
Generalitats Grècia   
Generalitats Guatemala   
Generalitats home   
Generalitats Hondures   
Generalitats Índia   
Generalitats infància   
Generalitats Irlanda   
Generalitats Islàndia   
Generalitats Israel   
Generalitats Itàlia   
Generalitats Iugoslàvia   
Generalitats Japó   
Generalitats joventut   
Generalitats la Rioja   
Generalitats les Balears   
Generalitats Luxemburg   
Generalitats Madrid   
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Generalitats Maresme   
Generalitats Mèxic   
Generalitats Montsià   
Generalitats Múrcia   
Generalitats museu   
Generalitats Navarra   
Generalitats Nicaragua   
Generalitats Noguera   
Generalitats Noruega   
Generalitats Oceania   
Generalitats Osona   
Generalitats País Basc   
Generalitats País Valencià   
Generalitats Països Baixos   
Generalitats Pallars Jussà   
Generalitats Pallars Sobirà   
Generalitats Panamà   
Generalitats Paraguai   
Generalitats Perú   
Generalitats Pla de l'Estany   
Generalitats Pla d'Urgell   
Generalitats Portugal   
Generalitats Priorat   
Generalitats Puerto Rico   
Generalitats Regne Unit   
Generalitats República Dominicana   
Generalitats Ribera d'Ebre   
Generalitats Ripollès   
Generalitats Segarra   
Generalitats segle I   
Generalitats segle I abans de Crist   
Generalitats segle II   
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Generalitats segle II abans de Crist   
Generalitats segle III   
Generalitats segle III abans de Crist   
Generalitats segle IV   
Generalitats segle IV abans de Crist   
Generalitats segle IX   
Generalitats segle V   
Generalitats segle V abans de Crist   
Generalitats segle VI   
Generalitats segle VI abans de Crist   
Generalitats segle VII   
Generalitats segle VIII   
Generalitats segle X   
Generalitats segle XI   
Generalitats segle XII   
Generalitats segle XIII   
Generalitats segle XIV   
Generalitats segle XIX   
Generalitats segle XV   
Generalitats segle XVI   
Generalitats segle XVII   
Generalitats segle XVIII   
Generalitats segle XX   
Generalitats segles   
Generalitats Segrià   
Generalitats Selva   
Generalitats Solsonès   
Generalitats Suècia   
Generalitats Suïssa   
Generalitats Tarragonès   
Generalitats Terra Alta   
Generalitats Turquia   
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Generalitats Urgell   
Generalitats Uruguai   
Generalitats Val d'Aran   
Generalitats Vallès Occidental   
Generalitats Vallès Oriental   
Generalitats vellesa   
Generalitats Veneçuela   
Generalitats Xile   
Generalitats Xina   
Literatura antologia   
Literatura aventura   
Literatura biografia   
Literatura conte   
Literatura crítica literària   
Literatura estil literari   
Literatura gènere literari   
Literatura història de la literatura   
Literatura literatura alemanya   
Literatura literatura anglesa   
Literatura literatura àrab   
Literatura literatura basca   
Literatura literatura castellana   
Literatura literatura catalana   
Literatura literatura clàssica   
Literatura literatura contemporània   
Literatura literatura espanyola   
Literatura literatura europea   
Literatura literatura francesa   
Literatura literatura gallega   
Literatura literatura infantil   
Literatura literatura italiana   
Literatura literatura juvenil   
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Literatura literatura llatinoamericana   
Literatura literatura medieval   
Literatura literatura nord-americana   
Literatura literatura popular   
Literatura literatura portuguesa   
Literatura literatura russa   
Literatura literatures nacionals   
Literatura modernisme   
Literatura narrativa   
Literatura naturalisme   
Literatura novel·la   
Literatura novel·la índia   
Literatura poesia   
Literatura protagonista animal   
Literatura protagonista humà   
Literatura realisme   
Literatura romanticisme   
Literatura simbolisme   
Literatura surrealisme   
Literatura teatre   
Literatura teoria literària   
Matemàtica àlgebra   
Matemàtica anàlisi matemàtica   
Matemàtica anàlisi numèrica   
Matemàtica aritmètica   
Matemàtica combinatòria   
Matemàtica estadística   
Matemàtica fonaments de les matemàtiques   
Matemàtica geometria   
Matemàtica matemàtica aplicada   
Matemàtica matemàtica recreativa   
Matemàtica teoria de les probabilitats   
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Música audició musical   
Música cançó   
Música educació musical   
Música història de la música   
Música interpretació musical   
Música lectura i escriptura musical   
Música oïda musical   
NEE Adaptació Curricular Individualitzada (ACI)   
NEE Alteració de la veu   
NEE Alteració del llenguatge escrit Dislèxia 
NEE Alteració del llenguatge oral Retard llenguatge 
NEE Alteració del llenguatge oral Trastorn del llenguatge 
NEE Alteració del llenguatge oral Trastorns Específic del llenguatge. Disfàsia 
NEE Atenció a la diversitat   
NEE Atenció primerenca   
NEE Barreres arquitectòniques   
NEE Barreres de comunicació   
NEE Dificultats de la comunicació Trastorn pragmàtic 
NEE Dificultats de la Parla Articulació 
NEE Dificultats de la Parla Disfluència 
NEE Dificultats de la Parla Alteracions oro-facials 
NEE Dificultats de la Parla Pràxies 
NEE Dificultats de la Parla Retard de la parla  
NEE Dificultats de la Parla Trastorn de la parla 
NEE Dificultats de la Parla Teràpia miofuncional 
NEE Discapacitat auditiva  Ajuts tècnics 
NEE Discapacitat auditiva  Audiòfon 
NEE Discapacitat auditiva  Bilingüisme 
NEE Discapacitat auditiva  Comunicació Bimodal 
NEE Discapacitat auditiva  Comunitat sorda 
NEE Discapacitat auditiva  Dactilologia 
NEE Discapacitat auditiva  Discriminació auditiva 
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NEE Discapacitat auditiva  FM 
NEE Discapacitat auditiva  Implants Coclears 
NEE Discapacitat auditiva  Lectura labial 
NEE Discapacitat auditiva  Llengua de signes   
NEE Discapacitat auditiva  Oralisme 
NEE Discapacitat auditiva  Paraula complementada 
NEE Discapacitat auditiva  Proves audiomètriques 
NEE Discapacitat auditiva  Sordesa 
NEE Discapacitat auditiva  Subtítols 
NEE Discapacitat auditiva  Verbo-tonal 
NEE Discapacitat mental Síndrome de Down 
NEE Discapacitat mental Síndromes 
NEE Discapacitat sensorial   
NEE Discapacitat visual  Braille 
NEE Discapacitat visual  Ajuts tècnics visuals 
NEE Discapacitat visual  Ceguesa 
NEE Programa individualitzat -  PI   
NEE Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació - SAAC   
NEE Sordoceguesa    
NEE Trastorn dèficit atenció - TDA  
NEE Trastorns de la conducta   
NEE Trastorn motriu i d’accessibilitat Paràlisi cerebral 
NEE Trastorns de la deglució Deglució atípica 
NEE Trastorns generalitzats del desenvolupament -TGD Síndrome d’Asperger 
NEE Trastorns generalitzats del desenvolupament -TGD Trastorns espectre autista TEA 
NEE Unitat de Suport a l’Educació Especial -USEE   
Psicologia Atenció     
Psicologia Autoconcepte   
Psicologia Conducta   
Psicologia Emocions   
Psicologia Hàbits   
Psicologia Intervenció psicopedagògica   
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NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 
Psicologia Memòria   
Psicologia Orientació   
Psicologia Percepció   
Psicologia Raonament    
Psicologia Tests psicològics   
Tecnologia arts gràfiques   
Tecnologia automoció   
Tecnologia ciències ambientals   
Tecnologia dibuix tècnic   
Tecnologia economia domèstica   
Tecnologia enginyeria   
Tecnologia indústria pesquera   
Tecnologia informàtica   
Tecnologia informàtica educativa   
Tecnologia maquinari   
Tecnologia microelectrònica   
Tecnologia navegació   
Tecnologia pretecnologia   
Tecnologia programació   
Tecnologia programari   
Tecnologia robòtica   
Tecnologia tecnologia administrativa   
Tecnologia tecnologia agro-pecuària   
Tecnologia tecnologia de la fusta   
Tecnologia tecnologia del cuir   
Tecnologia tecnologia del paper   
Tecnologia tecnologia dels aliments   
Tecnologia tecnologia electrònica   
Tecnologia tecnologia química   
Tecnologia tecnologia tèxtil   
Tecnologia telemàtica   
Tecnologia tractament de dades   
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FORMAT 
FORMAT TIPUS DE RECURS OBSERVACIONS 

DVD  Audiovisuals  
Vídeo 

 

Articles 

Conferència 

Comunicació 
Curs  
Crèdit de síntesi, variable,... 

Dossier 

Fitxes 

Llicència d’estudis 

Memòria  

Normativa (Decrets, Disposicions...)  

Document de text 

Tesi 

 

Capsa d’instruments 

Joguina 

Jocs de taula 

Maqueta 

Joguina / Objecte 3D 

Maleta 

Fa referència a  materials amb volum com: nines, clics, objectes 
per a joc simbòlic, instruments musicals, ... 

Auca 

Cartell 

Làmina 

Mapa 

Làmina 
 

Pòster 

 

Atles 

Còmic 

Diccionari 

Guia 

Llibre 

Llibre 

Llibre infantil i juvenil  * 

* Seguint classificació especificada a obres de literatura infantil i 
juvenil 
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FORMAT TIPUS DE RECURS OBSERVACIONS 

Llibre de text   

Llibre d’exercicis 

Llibre del professor  

Manual 

Quadern de treball 

Llibre 

Tests i proves de valoració 

 

Àlbum il·lustrat 
Arxiu d’imatges 
Diapositives 
Dibuix 
Fotografies 

Material gràfic 

Retallable 

 

Càmera de fotografiar  
Càmera de vídeo 

Càmera web 
Canó de projecció 
Cassette 
Gravadora de veu 
MP3 
MP4 
Ordinador Portàtil 
Projector de diapositives 

Maquinari 

Trípode 

 

CD-Rom 
Disquets 

Recurs electrònic 

Programari 

 

Revistes infantils 
Revistes juvenils 

Revista 

Revistes professionals 

 

Cassette Enregistrament sonor 
CD (audio) 

 

 
Per catalogar llibres a l’Epergam, utilitzarem els termes de la columna FORMAT per omplir aquest camp. Opcionalment en  el camp Camp lliure, 
especificarem el tipus de recurs indicat en la taula.  
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