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Nucli de biblioteques escolars dels CRP de Barcelona 

 

SELECCIÓ DE LLIBRES 

 

SELECCIONS BÀSIQUES 

SIS, Servei d'Informació Selectiva (Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya) 

És una eina d'informació bibliogràfica per a biblioteques públiques que recull els títols 
bàsics dels camps del saber per orientar en el procés de selecció de fons bibliogràfics.  

Els lots bàsics recullen una selecció del fons essencial dels diferents camps del saber 
disponibles al mercat, per ajudar a formar les col·leccions inicials de les biblioteques 
públiques. 

http://cultura.gencat.net/bibliografia/bibliogt.htm 

Selección básica para bibliotecas escolares (Fundación Germán Sànchez 
Ruipérez) 

Aquesta selecció presenta 3140 títols d’obres de ficció i de caràcter informatiu que 
poden servir d’orientació per a la creació o manteniment de la col·lecció d’una 
biblioteca escolar, contempla des d’educació infantil fins a batxillerat. Hi ha títols de les 
quatre llengües de l’Estat. 

http://www.fundaciongsr.org/database/bescolar/primera.htm 

 

SELECCIONS BIBLIOGRAFIQUES 

Bibliografies temàtiques del CDAM 

Documents seleccionats sobre diferents matèries. 

http://www.bcn.es/IMEB/CDAM/cat/fr_documentacio.htm 

Bibliografies de novetats del Servei d'Informació Selectiva (Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya) 

http://cultura.gencat.net/bibliografia/bibliog.htm 

Buscador de guies de lectura 

Amb aquest buscador podreu trobar guies electròniques creades per les biblioteques 
de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. 

http://www.diba.es/biblioteques/guia/guiesnov/buscadorf.asp 

Guias de lectura de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

Seleccions bibliogràfiques per temes, per edats, per gèneres... 

http://www.fundaciongsr.es/salamanca/default.htm 

Gust per saber 

Seleccions elaborades pel Seminari d'actualització bibliogràfica dels CRP de Barcelona 

http://www.xtec.net/crp-santandreu/bibliobibliografies.htm 
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Històries menudes 

Propostes de lectura per a nens i nenes de 0 a 12 anys de la Cooperativa Abacus. En 
publiquen una cada curs. 

http://www.abacus.es/externo/tienda/Seleccion.asp?nIdioma=2&cSeccion=INFANTIL&
nSeleccion=147 

Notícies de llibres de literatura infantil i juvenil 

Selecció de novetats de la llibreria Robafaves de Mataró. 

http://www.robafaves.com/php/robaccio/document.php3?id=14 

Que hi ha a la biblioteca sobre ...?  

Reculls temàtics de la Biblioteca Rosa Sensat. 

http://www.pangea.org/rsensat/marco.htm 

Quins llibres…? 

Seleccions elaborades pel Seminari de bibliografia Infantil i Juvenil de l’Associació de 
mestres Rosa Sensat. En publiquen tres a l’any. 

http://www.abacus.es/externo/tienda/Seleccion.asp?nIdioma=2&cSeccion=INFANTIL&
nSeleccion=16 

Segueix el fil de la infantil  

Guies de lectura de les biblioteques de Terrassa.  

http://www.terrassa.org/cultura/cultura/2-3/2-3-
1/publicacions/segueix_fil/menu_segueix.htm 

 

Altres 

A les revistes sobre literatura infantil i juvenil, a les d’educació i a les de didàctiques 
puntualment també publiquen seleccions de llibres. 

Els diaris (Avui, El País, El Periódico...) també acostumen a publicar suplements 
dedicats als llibres (Babelia…). 
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SELECCIÓ DE MATERIALS MULTIMÈDIA (NO IMPRESOS) 

 

GRUPS DE TREBALL SOBRE MATERIALS MULTIMÈDIA 

Grup avaluador de materials multimèdia de la Mediatcea DIM-ADRE 

http://www.pangea.org/dim/mediateca/cmediat.htm 

Grup de treball "Didàctica y Multimedia" de la UAB 

http://dewey.uab.es/pmarques/dim/ 

SAMIAL, Seminari d'Anàlisi de Multimèdies Interactius per a l'Aprenentatge i 
el Lleure 

http://www.pangea.org/samial/ 

 

REVISTES 

Comunicación y Pedagogia 

http://www.comunicacionypedagogia.com/publi/cyp.htm 

DIM, Revista de Didáctica, Innovación y Multimedia 

http://dewey.uab.es/pmarques/dim/revista.htm 

 

CATÀLEGS 

Biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona 

http://www.diba.es/biblioteques/bibliotecaelectronica/sumari.asp 

Catàleg de Barcelona Multimèdia 

http://www.bcnmultimedia.com/ 

CIBAL Multimèdia S.L. 

http://www.pipoclub.com/ 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Catàleg de la Biblioteca infantil i 
juvenil 

http://www.fundaciongsr.es/catalogos/frames.htm 

Serveis de Cultura Popular 

http://www.fbofill.org/fbofill/frmbus.php?IDA=36&IDASUB=0 

 

SELECCIÓ DE NOVETATS 

Llibres.com recomana 

http://www.grec.net/llivirt/llibcl.pgm?NUM=001789762&A=SUGGCR 

Notícies de llibres 

http://www.robafaves.com/php/robaccio/document.php3?id=14 
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CINEMA A L’ESCOLA 
 (SELECCIÓ DE PEL·LÍCULES AMB PROPOSTES DIDÀCTIQUES) 

Cinescola 

http://www.aulamedia.org/aulamedia.htm 

Making of 

http://www.comunicacionypedagogia.com/publi/making.htm 

 

INFORMACIONS A DIFERENTS SECCIONS DE LA PÀGINA DE LA XTEC 

Col·lecció de DVD educatius – 

http://www.xtec.es/audiovisuals/seriesdvd/index.htm 

Directori de vídeos del Departament d’Educació – 

http://www.xtec.es/audiovisuals/index.htm 

El món per un forat 

http://www.edu365.com/infantil/monperunforat/ 

Escola oberta. Recursos i materials de cada àrea 

http://www.xtec.es/escola/index.htm 

Mediateca dels Centres de Recursos Pedagògics 

http://www.xtec.es/cgi/mediateca_crp 

Un cop d'ull al món. Recursos per a l'aula (Diccionaris, enciclopèdies i 
traductors en línia) 

http://www.xtec.es/cgi/websmon/websmon 

Vidioteca digital 

http://www.xtec.es/videoteca/ 

 

[Consulta: 21-11-2005] 
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