
Recursos generals en xarxa 
 
� Departament d’Educació: Hem de destacar els dos grans portals del Departament: 

 
Edu365, destinat fonamentalment a l’alumnat i a pares (http://www.edu365.cat/), està 
estructurat a partir dels cinc grans nivells educatius (Infantil, Primària, ESO, Batxillerat 
i Formació Professional) i conté propostes molt variades tant per a les llengües oficials 
(català, castellà, occità), com per a d’altres com l’anglès o el francès.  
Alguns exemples poden ser:  
“vadellibres” amb molta informació sobre el món del llibre i amb recomanacions 
mensuals i material complementari sobre un gran nombre de títols. 
http://www.edu365.cat/vadellibres/index.htm 
“poesia.com” per a Educació infantil amb poemes recitats, escrits i il·lustrats per temes 
i d’autors molt diversos. http://www.edu365.cat/infantil/poesia/portada.htm 
“Au, llegim!” i “¡Voy a leer!” amb propostes sobre llibres infantils en català i en 
castellà respectivament. 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/index.htm 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/lecturas/index.htm 
 
Diverses propostes de lectura per a l’ESO, agrupades per nivells de dificultat. 
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm#  
 
Informació variada i propostes sobre les lectures prescriptives de català, castellà i de 
literatura universal. http://www.edu365.cat/batxillerat/lectures/index.htm  
També hi trobem nombroses experiències de centres, repartides pels diversos 
nivells, i moltes propostes interdisciplinàries, també per a tots els nivells educatius.  
 
XTEC, destinat fonamentalment al professorat (http://www.xtec.cat/). 
Hi podem destacar l’apartat “Escola oberta”, que inclou materials de tot tipus per a 
totes les assignatures i tots els nivells educatius 
(http://www.xtec.cat/escola/index.htm). 
En relació a la lectura hi trobem, a l’apartat de llengua catalana: “El gust per la lectura” 
(http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/prof_lleng_gust.htm), “Una mà de 
contes”, “Propostes de lectures”, “El pou de la goja. Revista interactiva de literatura 
oral”, “Els contes d’en Tom i la Laia”, etc. En l’apartat de castellà, per exemple: “Los 
poetas.com”, “Poesía a media voz”, “Poetas del 27. Rutas literarias”...  
També val la pena destacar-hi el “Banc de recursos” dels CRP (Centre de Recursos 
Pedagògics): www.xtec.cat/sgfp/crp/recursos, que inclou experiències i propostes 
didàctiques, guies de lectura, llicències d’estudi...  

� Departament de Cultura: També té diverses ofertes relacionades amb la lectura, a 
algunes de les quals ja ens hi hem referit en apartats anteriors. Podem destacar, en 
relació a la lectura:  
Institució de les Lletres Catalanes: http://cultura.gencat.net/ilc/index.htm. Inclou els 
“Itineraris de lectura”, “Al vostre gust”, “Qui és qui”. 

- Pla de Foment de la Lectura 2008-2011:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561
a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=e8ead6327d399110VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=e8ead6327d399110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vg
nextfmt=default 



Pla per millorar els hàbits i la competència lectora de la població en general, 
presentat sota el lema “Llegir ens fa + lliures”, inclou, entre altres serveis, la pàgina 
“Cataclic” (http://cataclic.cultura.gencat.cat/) un espai virtual relacionat amb la 
lectura i destinat a nens i nenes, amb cercadors diversos i amb propostes lúdiques i 
de maneres d’organitzar la pròpia biblioteca, etc. i també la pàgina “Què 
llegeixes?” (http://www.quellegeixes.cat/),  un fòrum de debat sobre la lectura, 
distribuït en tres franges d’edat: fins a 11 anys, de 12 a 16 anys i a partir de 17 
anys.  

- Catàleg col·lectiu de lectura pública: http://cultura.gencat.net/biblio/cataleg.htm  
- Portal de les biblioteques públiques de Catalunya: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Biblioteques  
� Lletra: http://lletra.uoc.edu/ca. Portal virtual de literatura catalana, de la Universitat 

Oberta de Catalunya i de l’Institut Ramon Llull. Hi trobem informació d’allò més 
variada sobre literatura i un apartat específic dedicat a la LIJ:  
www.uoc.edu/lletra/tematica/liteinfantil/index.html.  

 
� Traces: http://www.traces.uab.cat/. Portal de literatura catalana en xarxa, depenent de 

la UAB, compta amb més de 65000 registres, als quals es pot accedir mitjançant 
cerques molt variades: per autors, títols, revistes...  
 

� Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya: http://www.cbuc.cat/. Hi podem 
trobar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya i, sobretot, la Biblioteca 
Digital de Catalunya, que inclou més d’11000 revistes electròniques i  més de 12000 
llibres electrònics, a més de 53 bases de dades, diverses de relacionades amb la lectura 
i la literatura infantil i juvenil.  
 

� ClijCAT (Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil): http://www.clijcat.cat/ 
Ja hi hem fet diverses referències en apartats anteriors. Es tracta d’una federació 
d'associacions relacionades amb el llibre infantil i juvenil. Hi trobem representades 
les deu següents: ACALI (Associació Catalana d'Amics del Llibre Infantil i 
Juvenil), Associació d'Editors en Llengua Catalana, AELC (Associació d'Escriptors 
en Llengua Catalana), APIC (Associació Professional d'Il⋅lustradors de Catalunya), 
Col⋅legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, Federació de 
Llibreters de Catalunya, Gremi d'Editors de Catalunya, Cambra del Llibre de 
Catalunya, Àrea del Llibre del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, i el Centre de Documentació del Llibre Infantil de la Biblioteca Xavier 
Benguerel. Té programes com “Nascuts per llegir” o “Minicipi lector”; publica la 
revista especialitzada en LIJ catalana Faristol; organitza anualment els premis 
Atrapallibres i Protagonista Jove; ofereix en xarxa el “Dicionari d’autors i autores de 
literatura infantil i juvenil en català”; coorganitza el Saló del llibre infantil i juvenil i 
diverses Setmanes del llibre infantil i juvenil; etc.   
 

� Saló Valencià del Llibre: http://www.salovalenciallibre.com/index.htm. Entre altres 
serveis, destaca una proposta didàctica aplicable a qualsevol llibre, titulada “L’aventura 
de triar un llibre”.  
 

� AELC (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana): http://www.escriptors.com/. En 
relació a la lectura i la literatura, hi destaquen, sobretot, les “Pàgines d’autors i 
autores”, pàgines web que donen informació molt variada (biografia, bibliografia, 
comentaris d’obra, entrevistes...) sobre autors catalans, tant clàssics com actuals; i el 



projecte “Veus literàries”, col·lecció de DVD que ajuda a conèixer algunes de les veus 
literàries més importants de la literatura catalana contemporània, entre les quals trobem 
autors de LIJ com Joaquim Carbó o Josep Vallverdú.  
 

� Biblioteques de la Diputació de Barcelona (Catàleg col·lectiu de les més de 200 
biblioteques que formen la xarxa ): http://www.diba.cat/biblioteques/cataleg. Té 
cercadors diversos, per temes, autor, localitat.... A més ofereix altres serveis com 
poden ser guies de lectura (més de 400 títols l’any 2009), agenda d’activitats, premsa 
local digitalitzada... 
 

� ISBN: http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html. Té la base de dades dels llibres 
editats a l’Estat espanyol en qualsevol suport i en les quatre llengües oficials. Té un 
cercador que permet busques per autors, títols, editorials...  
 

� Gretel: portal del grup de recerca I docència sobre literatura infantil I juvenil I educació 
literària de la UAB amb llibres recomanats, informació d’autors I narradors, notícies, 
cursos de formació, documents descarregables, etc. http://literatura.gretel.cat  

 
� Ministeri d’Educació: Destaca, relacionat amb la lectura, el portal LEER.ES: 

http://leer.es/. És un web de recursos per a docents i per a famílies relacionats amb la 
lectura: biblioteques escolars, avaluació lectora, recomanacions... 
 

� Ministeri de Cultura: relacionat amb la lectura destaca el portal SOL (Servicio de 
Orientación de Lectura Infantil y Juvenil): http://sol-e.com/index.php: web d’orientació 
per a famílies i per a professionals sobre la lectura. Les busques estan agrupades en 
cinc franges d’edat, de 0 fins a 18 anys, i a cadascuna podem fer-ne per temàtiques 
d’allò més variades: poesia, ciència-ficció, humor...  

  
� Pàgines web de les diverses associacions d’editors: 

- Associació d’Editors en Llengua Catalana: 
http://www.editorsencatala.org/Editors_catalans/Estudis.asp  

- Gremi d’Editors de Catalunya: 
http://www.gremieditorscat.es/Biblioteca/Estudis.asp 

- Associació d’Editors  del País Valencià: http://www.aepv.net/ 
- Federación de Gremios de Editores de España (FGEE):  

http://www.federacioneditores.org/LaFederacion/QuienesSomos.asp 
 
 


