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Introducció 

Aquest projecte neix de l’objectiu de compartir, catalogar i difondre els recursos 

educatius per a l’alumnat amb NEE dels quals disposa el CEE SILOÉ amb la resta de centres 

educatius de la comarca i, en especial, a l’atenció del professorat dels centres ordinaris 

que treballa amb alumnat d’aquestes característiques.  

Amb la idea de promocionar aquest tipus de recurs educatiu, el Centre de Recursos 

Pedagògics del Servei Educatiu del Pla d’Urgell i el Centre d’Educació Especial Siloé 

planifiquen i coordinen conjuntament el projecte que ha de permetre incorporar a la base 

de dades de la mediateca d’aquest Servei Educatiu tot aquell material que pugui esdevenir 

susceptible de préstec al professorat de la zona. A més, realitzar la seva difusió per tal de 

donar a conèixer tots aquests recursos educatius amb unes característiques específiques , 

les quals el fan singular com a material educatiu a l’hora de considerar la planificació i 

programació d’activitats adreçades a alumnes amb dificultats en l’ensenyament 

aprenentatge. 

Aquest projecte s’estructura de manera inicial en dues fases:  

 La primera fase consisteix en desenvolupar la classificació de tots els documents 

bibliogràfics del centre (llibres, dossiers, revistes, DVD, programaris, etc). 

Després de la selecció pel professorat especialista del CEE SILOÉ s’incorporaran a la 

Base de Dades de la mediateca del CRP. També s’ha realitzat el registre documental de 

cadascun dels recursos, la qual cosa ha permès la seva catalogació i classificació a la base 

de dades i, a més, la concreció d’un catàleg de recursos educatius específic.  

Els registres del catàleg proporcionen una informació acurada del material referenciat amb 

la indicació de la descripció bibliogràfica del document, el seu contingut i la seva 

disponibilitat. Per tant, de cada document, podrem conèixer: 

 títol o denominació, 

 autoria del document, 

 característiques físiques, 

 indicatius temàtics, formals i del nivell educatiu on és utilitzable, 

 descripció del contingut i de les potencialitats educatives.  

Amb l’objectiu de realitzar la seva difusió als centres s’edita aquesta publicació 

i d’un catàleg en línia.    



 La segona fase pretén fer l’inventari i difondre entre el professorat tots 

aquells materials didàctics que estiguin relacionats amb les dificultats sorgides de 

l’aprenentatge i l’adquisició del llenguatge i de la parla.  

Es facilitarà al professorat que ho sol·liciti l’assessorament pertinent per part dels 

professionals especialistes del CEE SILOÉ, a fi i efecte d’adquirir els 

coneixements  necessaris, disposar de la metodologia més adient en cada cas i, a més a 

més, possibilitar el treball òptim amb l’alumnat en la utilització dels recursos 

didàctics (jocs, materials  específics diversos, etc). 

Col·leccions 

Colección FEAPS 

Aquests llibres compilen articles i ponències, uns exposats en 

congressos o trobades, i altres elaborats en exclusiva per 

aquesta col·lecció, i tots ells redactats per experts en la 

matèria tractada i des d’un punt de vista científico-tècnic.  

La col·lecció va començar l’any 2000 i actualment té més 

d’una dotzena de títols publicats sobre famílies, síndromes, 

educació, sexualitat, qualitat de vida, envelliment, bones 

pràctiques, etc. 

 

Suports. Revista catalana d’educació especial i atenció a la 

diversitat 

“Suports” és una iniciativa del Departament d’Educació 

Especial de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic, i 

aporta arguments de tot arreu on es comparteixen les 

mateixes fites de millora de l’educació. 

Cada número tracta a fons un tema. El plantejament es fa tant des de la perspectiva de 

reconeguts especialistes en la matèria com de professionals de la comunitat educativa del 

nostre país. 

La revista vol ser un vehicle de comunicació entre els professionals compromesos en un 

sistema educatiu que busca el progrés i l’educació de tots els alumnes. 

 

Diccionario enciclopédico de educación especial (quatre volums) 

Com a diccionari que és, la forma de cerca de tots el termes, sigui quin sigui el caràcter o 

procedència, és el d’una rigurosa ordenació alfabètica.  



 

Colección Rehabilitación 

Editada conjuntament pel Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i el Instituto de 

Migraciones y Servicios Sociales, d’entre tota la col·lecció se n’ha fet una tria de quatre 

volums, sobre síndrome de Down, síndrome X fràgil i l’ajuda a germans d’alumnat amb 

necessitats educatives especials. 

 

Altres documents bibliogràfics 

 

 CANALS, Glòria; DOMÈNECH, Montse. Projecte Aura. Una experiència d’integració 

laboral. Barcelona: Ediciones Milan i Fundació Catalana Síndrome de Down, 1990. 

 ESCAPADA, Rosa. Síndrome de Down. Què ens cal saber. Barcelona: Generalitat de 

Catalunya, Departament de Benestar Social, Fundació Catalana Síndrome de Down, 1991. 

61 p. Col·lecció Punt de referència. 

 PERERA MEZQUIDA, Juan. Síndrome de Down. Programa de acción educativa. Madrid: 

CEPE (Ciéncias de la Educación Preescolar y Especial), 1990. 435 p. Colección Educación 

especial. 

 CANDEL GIL, Isidoro. (dir.) Programa de atención temprana. Intervención en niños con 

Síndrome de Down y otros problemas de desarrollo. Madrid: CEPE (Ciencias de la 

Educación Preescolar y Especial), 1993. 309 p. Colección educación especial y 

dificultades de aprendizaje. 

 FLÓREZ, Jesús; TRONCOSO, M. Victoria. (dir.) Síndrome de Down y educación. Barcelona: 

Salvat, Fundación Síndrome de Down de Cantabria, 1991. 273 p. 

 Diversos autors. Síndrome de Down. Per arribar a ésser una persona autònoma. Avenços 

mèdics i psicopedagògics. Barcelona: Fundació catalana Síndrome de Down, 1988. 332 p. 

 SCHALOCK, Robert L.; VERDUGO, Miguel Ángel. Calidad de vida. Manual para 

profesionales de la educación, salud y servicios sociales. Madrid: Alianza Editorial, 2003. 

443 p. 

 BLECUA, Xavier; DUCH, Ramon; PÈLACH, Francesc; SARRIAS, Pilar; SUBIRANA, Victòria. V 

Jornades catalanes d’autisme i psicosis infantil. Perspectives sobre l’autisme a finals de 

segle. Barcelona: ACTTAPI, FIAP, 1994. 158 p. 

 GARANTO I ALÓS, Jesús; PAULA I PÉREZ, Isabel. L’alumnat amb trastorns generalitzats 

del desenvolupament: l’espectre autista i les psicosis. Barcelona: Departament 

d’Ensenyament, 2003. 155 p. 



 KOZLOFF, Martin A. El aprendizaje y la conducta en la infancia. Problemas y 

tratamiento. Barcelona: Editorial Fontanella, 1980. 533 p. Colección de psicologia y 

psiquiatria. 

 Diversos autors. Trastornos de la salud mental en las personas con discapacidad 

intelectual. Madrid: FEAPS. 111 p. 

 POCZTAR, Jerry. Teorias y pràctica de la enseñanza programada. Barcelona: Editorial 

Teide, 1973. 203 p. Colección UNESCO programas y métodos de enseñanza. 

 RODRÍGUEZ, Jaime; PARRAGA, Jeronimo. Técnicas de modificación de conducta. 

Aplicaciones a la psicopatologia infanto-juvenil y a la educació especial. Sevilla: 

Universidad de Sevilla, 1982. 399 p. 

 FERNÁNDEZ, Rocío; I. CARROBLES, José Antonio. Evaluación conductual. Metodologia y 

aplicaciones. Madrid: Ediciones Pirámide, 1981. 783 p. 

 NÚÑEZ, Blanca; RODRÍGUEZ, Luís. Los hermanos de personas con discapacidad: una 

asignatura pendiente. Buenos Aires: Gustavo Arcángelo, 2005. 

82 p. 

 GALINDO, Edgar; BERNAL, Teresa; HINOJOSA, Guillermo; 

GALGUERA, M. Isabel; TARACENA, Elvira; PADILLA, Flora. 

Modificación de conducta en la educación especial. Diagnóstico 

y programas. México: Trillas, 1980. 307 p. 

 Diversos autors. Manual d’assessorament per a mares i pares. 

Lleida / Barcelona: FaPaC, 2001. 163 p. 

 POINSO, Yves; GORI, Roland. Diccionario práctico de 

psicopatologia. Barcelona: Herder, 1976. 320 p. 

 CALVET ARRATIBEL, Lourdes. Berta, tu pots! Barcelona: Associació de mestres Rosa 

Sensat, 2002. 54 p. 

 

Com accedir al llistat de documents 

 

Per accedir a tots els documents que 

actualment hi ha disponibles us heu 

d’adreçar a la pàgina web del Servei 

Educatiu del Pla d’Urgell, 

http://phobos.xtec.cat/se-pladurgell, on 

hi trobareu entre les adreces d’interès un enllaç a ePèrgam, l’aplicació en línea per la 

gestió de biblioteques escolars, o bé directament a l’aplicació a 

http://phobos.xtec.cat/se-pladurgell


http://aplitic.xtec.cat/epergam/web/biblioteca.jsp?codi=25990112. Trobareu 

directament l’entorn de consulta de la biblioteca del CRP del Pla d’Urgell,  on hi ha 

catalogats els materials referents a educació especial (els propis de la mediateca del CRP 

els podreu trobar a Merlí).  

Podeu fer la cerca utilitzant, si ho sabeu, l’autor, el títol, l’editorial o la matèria. Hi ha 

també una forma per accedir a tot el catàleg: cliqueu sobre Consulta avançada, i una 

vegada sigueu a la pantalla nova, si no voleu restringir cap camp i voleu veure tots els 

documents, torneu a clicar sobre Consulta simple, i així tindreu tot el catàleg. 

 

 

Com  realitzar el préstec 

 

Aquells documents que siguin del vostre interès podeu sol·licitar-ne el préstec si hi ha la 

disponibilitat. Per fer-ho és necessari posar-se en contacte amb el Centre de Recursos 

Pedagògic del Pla d’Urgell, al telèfon 973 60 48 99 o al 

correu electrònic crp-pladurgell@xtec.cat i en el 

termini màxim d’una setmana s’avisarà per poder-ho 

passar a recollir. Un cop recollit el material, la duració 

del préstec és de 15 dies, i s’haurà de tornar al mateix 

CRP. 

 

 

Recursos en línia 

 

 Materials de les sessions de treball TAC sobre la 

utilització de la tecnologia per l'atenció de la diversitat, 

l'alumnat amb necessitats educatives especials i la 

inclusió: http://www.xtec.es/dnee/satieee/index.htm 

 Informació, materials i eines per a facilitar l'atenció 

personalitzada a l'alumnat amb NEE: 

http://www.xtec.cat/dnee/index.htm 

 La mosqueta, un portal d’aplicacions per a nens amb 

NEE:  

http://www.lamosqueta.cat/ 

http://aplitic.xtec.cat/epergam/web/biblioteca.jsp?codi=25990112
http://www.xtec.es/dnee/satieee/index.htm
http://www.xtec.cat/dnee/index.htm
http://www.lamosqueta.cat/


 Projecte Fressa 2011: 

http://www.xtec.cat/~jlagares/eduespe.htm 

 Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT): 

http://www.ceapat.org/ceapat_01/index.htm  

 Recursos gràfics i materials per a facilitar la comunicació d’aquelles persones amb algun 

tipus de dificultat: 

http://www.catedu.es/arasaac/ 

 La Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Región de Murcia ha creat un 

espai per a l’ intercanvi d’experiències, metodologies i coneixements sobre els avanços 

tecnològics i estratègies d’intervenció en l’àmbit de les TIC i les necessitats educatives 

especials: 

http://www.tecnoneet.org  

 Lloc web dedicat a la psicopedagogia i la orientació psicopedagògica. 

http://www.orientared.com/atendiv/nee.php 

 

Blocs 

 http://neducativasespeciales.blogspot.com/ 

 http://lnx.rebujito.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

 http://blog.educastur.es/diversidadrecursos/category/nee/ 

 http://orientacionandujar.wordpress.com/profesores/ 

 http://personales.ya.com/josesanchez/nee/directorio.html 
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Per a més informació 

 

 

 

Servei Educatiu del Pla d’Urgell 

Centre de Recursos Pedagògics 

C/ Arbeca, 34 

25230 Mollerussa 

Tel. 973 60 48 99 

crp-pladurgell@xtec.cat 

 

 

CEE Siloé 

Camí de la Serra, s/n 

25230 Mollerussa 

Tel. 973 60 25 65 

ceesiloe@xtec.cat 


