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Continguts  del DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació primària que fan referència a la biblioteca 

Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior 

Llengua catalana i literatura 

Utilització dels recursos de 

la biblioteca d’aula i del 
centre, per a la cerca 
d’informació i adquisició de 
coneixements. 

Utilització dels recursos de 

la biblioteca d’aula i del 
centre, per a la cerca 
d’informació i adquisició de 
coneixements.  

Utilització dels recursos de 

la biblioteca d’aula, del 
centre i de la localitat per a 
la cerca d’informació i 
adquisició de 
coneixements.  

Utilització de la biblioteca 
d’aula i del centre per a la 
cerca de textos literaris 
d’interès propi de tot tipus 
i format (àlbums il·lustrats, 
còmics, contes, poemes...) i 
en diferents suports. 

Utilització de la biblioteca 
d’aula i del centre per a la 
cerca de textos literaris 
d’interès propi de tot tipus 
i format (àlbums il·lustrats, 
còmics, contes, poemes...) i 
en diferents suports.  

 

Utilització dels recursos de 
la biblioteca d’aula, del 
centre o de la localitat. 
Consulta del catàleg digital.  

 

Llengua castellana i literatura 

Utilització dels recursos de 
la biblioteca d’aula i del 
centre, per a la cerca 
d’informació i adquisició de 
coneixements.  

Utilització dels recursos de 
la biblioteca d’aula i del 
centre, per a la cerca 
d’informació i adquisició de 
coneixements. 

Utilització dels recursos de 
la biblioteca d’aula, del 
centre i de la localitat per a 
la cerca d’informació i 
adquisició de 
coneixements. 

Utilització de la biblioteca 

d’aula i del centre per a la 
cerca de textos literaris 
d’interès propi de tot tipus 
i format (àlbums il·lustrats, 
còmics, contes, poemes...) i 
en diferents suports.  

 

Utilització dels recursos de 

la biblioteca d’aula o del 
centre. Consulta del 
catàleg digital.  

 

Utilització dels recursos de 

la biblioteca d’aula, del 
centre o de la localitat. 
Consulta del catàleg digital.  
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Primera llengua estrangera 

Utilització dels recursos de 
la biblioteca d’aula per 
mirar i llegir llibres (en 
diferents suports) escrits 
en la llengua estrangera.  

Utilització dels recursos de 
la biblioteca d’aula i del 
centre per llegir llibres en 
diferents suports escrits en 
llengua estrangera.  

Utilització dels recursos de 
la biblioteca d’aula, del 
centre i de la localitat com 
a font d’informació en 
diferents suports escrits en 
llengua estrangera.  

Utilització de la biblioteca 
d’aula i del centre per a la 
cerca de textos literaris 
d’interès propi de tot tipus 
i format (àlbums il·lustrats, 

còmics, contes, poemes...) i 
en diferents suports.  

 

Utilització dels recursos de 
la biblioteca d’aula o del 
centre per a la cerca de 
textos literaris en diferents 
suports.  

Utilització dels recursos de 
la biblioteca d’aula, del 
centre o de la localitat per 
a la cerca de textos literaris 
en diferents suports.  

Segona llengua estrangera 

  Utilització dels recursos de 
la biblioteca d’aula per 
mirar i llegir llibres (en 
diferents suports) escrits 
en la llengua estrangera.  

  Utilització de la biblioteca 
d’aula i del centre per a la 
cerca de textos literaris del 

propi interès de tot tipus i 
format (àlbums il·lustrats, 
còmics, contes, poemes...) i 
en diferents suports.  

 

 

 

 

 

 


