SERVEI DE MATERIAL DIDÀCTIC
Centre d’Edicions i Distribucions
Carrer de Gregorio Marañón, 3, 07007 Palma
El Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General d’Innovació i Comunitat
Educativa vol oferir als centres educatius de les Illes Balears materials didàctics
i recursos educatius per donar suport al foment de la lectura i, especialment, a
l’ensenyament del català.
En aquests moments, estam recopilant diversos materials procedents de
diferents institucions amb la finalitat d’oferir-los als docents com a suport a la
seva tasca. Un cop acabat el trasllat, la col·locació i la catalogació del fons, el
Centre d’Edicions i Distribucions comptarà amb dos tipus de fons i dos
catàlegs:
-

El que correspon a la biblioteca i centre de recursos que farà un servei de
préstec del seu fons.
El que pertany al magatzem o material en estoc per donar als centres que ho
sol·licitin.
TIPUS DE MATERIALS:
1. Català per a les escoles.
2. Projecte “Escola de lectura”.
3. Biblioteca i centre de recursos per al professorat.
4. Servei de publicacions.
1. Català per a les escoles.
El Servei de Material Didàctic posarà a la disposició dels centres el material de
suport per a l'ensenyament del català adreçat als centres educatius d'infantil i
primària. Es podran sol·licitar diversos materials gratuïts, com ara manuals
d'aprenentatge de llengua catalana, quaderns d'exercicis, llibres per al
professorat, diccionaris, guies de conversa, jocs de taula, etc.
 El material es podrà sol·licitar al llarg de tot el curs escolar, sempre que
hi hagi exemplars disponibles.
 La distribució del material es gestionarà d'acord amb la demanda i la
disponibilitat d'existències.
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Manuals
 Vincles 1. Els altres i jo. Llengua catalana per a l’alumnat d’incorporació tardana
(CD).
 Vincles 1. Els altres i jo. Llengua catalana per a l’alumnat d’incorporació tardana.
EXHAURIT
 Vincles 1. Els altres i jo. Llengua catalana per a l’alumnat d’incorporació tardana
(quadern d’exercicis). EXHAURIT
 Vincles 2. Aquí i allà. Llengua catalana per a l’alumnat d’incorporació tardana
(quadern d’exercicis).
 Vincles 2. Aquí i allà. Llengua catalana per a l’alumnat d’incorporació tardana.
EXHAURIT
 Vincles 3. Què fas? Llengua catalana per a l’alumnat nouvingut (quadern
d’exercicis).
Llibres per al professorat
Una llengua ens uneix… i com l’aprenem? Estratègies lingüístiques i de comunicació per a
l’ensenyament de la nova llengua.
Projecte SAL. Suport Acollida Lingüística (carpeta).
Guia pràctica d’acollida lingüística. Guia de recursos destinada als professionals de
l’acollida de persones nouvingudes.
Recursos a l’aula
 Diccionari visual. En català, castellà, francès, anglès, alemany, àrab i
xinès.
 Bulbul. Diccionari dibuixat. Català-àrab. Àrab estàndard/àrab marroquí.
EXHAURIT
 Tsutsu. Diccionari dibuixat. Català-romanès. EXHAURIT
 A la residència, en català, guia de conversa. En la residencia, en catalán, guía de
conversación.
 Visca Sant Antoni (llibret de gloses i dibuixos).
 Cançons de bressol de Dàmaris Gelabert (CD).
 Som a classe (pòster de vocabulari visual)
 Col·lecció de 20 pòsters de vocabulari visual sobre la ciutat, el mercat i
el supermercat, el temps, els transports, els oficis, la muntanya i el
camp, la platja i el port, el parc, el bar i el restaurant, i la casa.
 Col·lecció de làmines de les rondalles El ca pagès, Na Catalineta i na
Catalinota, La cabreta i La pomarrina (una dotzena de col·leccions per
rondalla, integrada a la vegada per 9-15 làmines cadascuna).
 De la paraula a la pintura (carpeta didàctica).
Jocs


Jocs LIC 1. Identificació personal i relacions personals (quadern de
passatemps).
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Jocs LIC 2. Ensenyament i educació (quadern de passatemps).
Jocs LIC 3. Estats físics i anímics d’una persona (quadern de passatemps).
Jocs LIC 4. Rutines diàries, temps lliure i entreteniment (quadern de
passatemps).
Jocs LIC 5. Habitatge i lloc de residència (quadern de passatemps).
Jocs LIC 6. Compres, menjar i beure (quadern de passatemps).
Jocs LIC 7. Viatges i trasllats (quadern de passatemps).
Jocs LIC 8. Orientacions didàctiques i solucions (quadern de passatemps).
Jocs a taula. Dòmino vegetal. Endevina, endevinalla, què duc dins la senalla. La
roda dels aliments (capsa).
La quina de llocs. Joc de taula per treballar l’aprenentatge de la llengua
catalana amb l’alumnat catalanoparlant (capsa).
Ser joc i paraula. Cada mes un joc oral més. Material per al foment de l’expressió i
la comprensió orals del català en l’educació primària (llibre).
Les famílies. Jocs de cartes (capsa).
Mèmori. Els tres óssos. Joc (capsa).

Quan hàgiu enviat la sol·licitud i us hàgim confirmat la disponibilitat del
material, heu d'anar a recollir-lo (en el cas de Mallorca) al carrer dec Gregorio
Marañón, 3 (07007 – Palma), de dilluns a divendres entre les 8.00 i les 15
hores. A Menorca, Eivissa i Formentera, els materials s'enviaran a la seu de la
Delegació Territorial.
2. Projecte “Escola de lectura”
- “Escola de lectura” és un programa adreçat a tota la població escolar de
les Illes Balears. Recull els materials dels programes "Escola de lectura",
creat pel Cofuc, i "Viu la cultura", de la Conselleria d'Educació i
Universitat.
El projecte té com a objectius prioritaris:




que l’alumnat reconegui la lectura com a font d’informació,
comunicació i plaer.
que l’alumnat s’acosti a referents literaris propis.
que el col·lectiu docent tingui a l’abast materials, recursos didàctics i
propostes metodològiques per treballar la lectura a l’aula.

Hi ha material en préstec i material que es dóna gratuïtament a les escoles.
Material en préstec
Per a educació infantil, primària, secundària i batxillerat, oferim en préstec:


Maletes literàries: cada maleta conté 35 exemplars d'un mateix llibre i
diferents recursos complementaris, com ara màscares, objectes i
teresetes per treballar a l'aula.
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Disposam de 21 maletes literàries, adaptades als diferents nivells
educatius.
Aquest material està disponible en préstec per a educació infantil,
educació primària, educació secundària i batxillerat.
Nota: veure llistat de títols.
Llibres en préstec: un lot de 35 exemplars d'un mateix títol perquè cada
alumne pugui fer la lectura individualment.
Nota: veure llistat de títols.

Material gratuït
A més, per a educació primària i secundària oferim gratuïtament:
Guies didàctiques: guies monogràfiques amb propostes d'exercicis i
lectures complementàries que se centren en un títol o un autor. Pel que
fa a les guies en paper, es lliurarà una guia per a cada alumne. Algunes
guies només estan disponibles en format electrònic. Aquestes guies NO
inclouen el text original i han estat creades com a eina complementària
a la lectura del llibre en qüestió. Les guies s'adrecen a educació
primària, educació secundària i batxillerat.
Nota: veure llistat de títols.
 Quadernets Paraula de poeta, Paraula de narrador i Paraula de
dramaturg: col·lecció d'opuscles que contenen un text de presentació
de l'autor i de la seva obra i una selecció de textos. Es lliurarà un
exemplar per alumne.
Nota: veure llistat de títols.
 Rondalles en línia: per al segon cicle d’educació infantil i per a educació
primària, s’ofereixen vuit rondalles en línia amb l’objectiu d’apropar
l’infant al món dels contes d’una manera dinàmica i engrescadora.
 Rondallaires: al web Rondallaires hi trobareu les rondalles següents:
- Educació infantil: En Joanet de la Gerra.
- 1r cicle educació primària: En Pere, el menjador.
- 2n cicle educació primària: El jai Covetes.
- 3r cicle educació primària: Els dos bessons.


Les maletes literàries i els lots de llibres es presten als centres per un període
aproximat de 30 dies i les guies didàctiques i els quadernets Paraula de... es
lliuren d’acord amb les sol·licituds dels centres i la disponibilitat d’existències.
Quan hàgiu enviat la sol·licitud i us hàgim confirmat la disponibilitat del
material, heu d'anar a recollir-lo a un dels punts de distribució següents:
Mallorca: Centre d’Edicions i Distribucions. Esperança Munar. Carrer de
Gregorio Marañón, 3 (07007 – Palma).
Tel.: 971276194. A/e: emunar@dgice.caib.es.
Horari: de dilluns a divendres, entre les 8.00 i les 15 h.
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Menorca: Centre d’Autoaprenentatge de Llengua Francesc de Borja Moll.
Samuel Carreras. Casa de Cultura C. de l’Hospital de Santa Magdalena, 1, 2n
(07760 – Ciutadella).
Tel.: 971 48 42 04. A/e: scarreras@ieb.caib.es.
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.00 h; dimarts i divendres, de 16.00
a 19.00 h; dijous, de 16.00 a 18.00 h.
Delegació Territorial d’Educació. Herminia Van Walre Maria. C. de Josep
Maria Quadrado, 33 (07703 – Maó).
Tel.: 971 36 90 08. A/e: hvanwalre@dgadmedu.caib.es.
Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.
Eivissa: Centre d’Autoaprenentatge de Llengua d’Eivissa. Ruth José. Edifici de
l’Extensió Universitària de la UIB. C/ de Joan Xico, s/n (07800 – Eivissa).
Tel.: 971 39 80 26. A/e: rjose@ieb.caib.es.
Horaris: dilluns i dimecres, de 8.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h; dimarts,
dijous i divendres, de 8.00 a 15.00 h.
Formentera: Consell Insular de Formentera. Anna Costa Ferrer. Avinguda de
Porto-salè, s/n (07860 – Sant Francesc Xavier).
Tel.: 971 32 12 75. A/e: annacosta@conselldeformentera.cat.
Horaris: de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 h.

3. Biblioteca i centre de recursos per al professorat
Comptam amb un fons bibliogràfic específic per al professorat a disposició de
tots els docents en servei de préstec o consulta en sala.
Aquest fons forma part del Catàleg Col·lectiu de Biblioteques de les Illes
Balears (CABIB) i es pot consultar a través d’Internet (http://cabib.uib.es/).
Volem oferir un lloc on es creïn, recopilin i analitzin materials didàctics i
recursos educatius en general, i es posin a disposició dels docents i dels centres
educatius, proporcionant també suport a la tasca pedagògica.
(Biblioteca, mediateca, centre de catalogació, producció, consulta i préstec de
recursos educatius...).
4. Servei de publicacions.
Servei d’edició i impressió de material didàctic per als centres educatius:
maquetació, impressió i enquadernació de material didàctic.
Conscients de la necessitat actual dels centres educatius d’explorar i crear
noves metodologies, el servei de publicacions dóna l’oportunitat de publicar
els diferents recursos que es fan necessaris per donar resposta als nous reptes
educatius de les nostres escoles.
En aquesta secció oferim la possibilitat d’editar i imprimir i enquadernar
diferents materials que donin suport a la tasca docent, com per exemple:
-

Quaderns de feina per a l’alumnat.
Guies didàctiques.
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-

Revistes escolars / monogràfics.
Llibres o reculls d’experiències educatives per compartir amb la resta de
professionals de l’educació (edició i distribució).
Qualsevol altre material o recurs educatiu.
Cristina Bellver Coll
Secció de Material Didàctic
Servei d’Innovació Educativa
971177900. Ext. 62305
cbellver@dgice.caib.es
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