
BANC DE RECURSOS DIDÀCTICS 

Mestre @ casa 

Banc de recursos de la 
Conselleria d’Educació de la 

C.V. 

 

Open Course Ware 

Dipòsit de materials docents 
en accés obert que 

correspon a assignatures 
dels actuals plans d'estudis 
de la Universitat de València 

 

Edu365.cat 

Portal  educatiu del 
Departament 

d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, 
orientat i desenvolupat 
específicament per a 
l'alumnat i les seves 

famílies. 

Xarxa Telemàtica Educativa 
de Catalunya - XTEC 

 

Recull de recursos i pàgines 
per a l'ensenyament de 

diversos nivells. 

 

 
 

  

Portal web del INTEF 

Dependent del Ministerio de 
Educación. Ofereix recursos 

educatius de recolzament a la 
docència (de creació pròpia, 
premiats en concursos, webs 

temàtiques i pàgines 
professionals), recursos per a 
la formació a distancia, bancs 

de recursos d’imatge i so, 
produccions audiovisuals,.... 

Banco de imágenes y 
sonidos del ITE 

Banc d'imatges i sons: 
Banc de recursos de 

l'Institut de Tecnologies 
Educatives. En ell podem 

trobar imatges, sons, 
vídeos, animacions i 

il·lustracions 

Proyecto Agrega 

Federació de repositoris de 
continguts digitals educatius, 

validats pedagògicament, 
d'accés gratuït i pensada per 

a la comunitat docent 

Portal de Educación 
Permanente de la Junta de 

Andalucía 

 
  

 

Educa con TIC 

Lloc web que pretén ser un 
espai de difusió i intercanvi 

de bones pràctiques 
educatives on les TIC són les 

principals protagonistes 

SoloProfes.com 

Portal web que pretén posar 
a la disposició dels 
professors una gran 
quantitat de recursos 

digitals per a utilitzar amb la 
PDI en l'aula. 

Skoool.es 

Recursos didàctics digitals 
per a Matemàtiques i 

Ciències Naturals. 

Biblioteca Escolar Digital 

Recursos didàctics multimèdia 
catalogats Mitjançant el 

registre és possible rebre 
recomanacions d'altres 

usuaris, crear la nostra pròpia 
biblioteca, etc. 

    

Europeana 

Vídeos - pel·lícules, 
telenotícies i programes de 

TV 

El Libro Total 

Llibres digitals, audiollibres, 
imatges i eines de cerca, 
diccionaris, traduccions... 

 

 

Biblioteca Digital Mundial Mapa Mundial Interactivo 

Informació sobre tots els 
països del món, agrupades en 
8 temes principals: Síntesi, 
Població, Indicadors Socials, 

Economia, Xarxes, Medi 
ambient i Objectius del 

Mil·lenni. 

 
 

  

  

http://mestreacasa.gva.es/web/guest/inicio
http://ocw.uv.es/
http://www.edu365.cat/
http://www.xtec.cat/
http://www.xtec.cat/
http://educalab.es/intef
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://www.proyectoagrega.es/default/home.php
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?mat=7
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?mat=7
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?mat=7
http://www.educacontic.es/
http://www.soloprofes.com/
http://www.skoool.es/
http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital
http://www.europeana.eu/portal/index.html
http://www.ellibrototal.com/ltotal/
http://www.wdl.org/es/
http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php


Educared  

Web destinada a la comunitat educativa i gestionada per la Fundació Telefónica. 
Poden destacar-se els següents apartats. 

A Navegar: certamen d'edició de pàgines web amb continguts curriculars. En la 
seua secció de recursos es poden trobar les pàgines que han sigut presentades 
en anys anteriors.  
Profesores innovadores: experiències, unitats didàctiques, programari i pàgines 

web. En l'Escola de NT trobarà tutorials i cursos dels programes informàtics més 
destacats.  
Software educativo, Páginas web y Experiencias educativas: amb exhaustives 
classificacions i descripcions.... 
http://www.educared.net  

Profes.Net  

Portal de l'editorial SM. Dins del Banc de Recursos són de destacar els següents 
apartats.  
Aula visual: Presentacions Power Point d'unitats didàctiques de la majoria dels 
llibres de text de SM.  
En Dos Palabras: fitxes en PDF amb exercicis per a complementar les unitats 

didàctiques.  
Explorar la ciencia: dins de Recursos multimèdia són de destacar les unitats 
didàctiques interactives de ciències, tecnologia i matemàtiques, els vídeos 
didàctics i interactius.  
Educación sin Fronteras: materials didàctics per a educar en la cooperació, 
solidaritat i igualtat.  
Libros Vivos.Net (requadre taronja amb poma que hi ha a la dreta): pretén ser 

una extensió del llibre de text en Internet amb continguts didàctics interactius 
que permeten consolidar els coneixements bàsics i atendre als diferents ritmes 
d'aprenentatge, atés que estan pensats per al treball autònom dels alumnes 
davall la prescripció del professor. 
http://www.profes.net/ 

Santillana 

Portal de l'editorial Santillana en el que destaca el següent.  

Indexnet: Programa de suport al professorat amb recursos i idees per a l'aula, 
activitats didàctiques, suggeriments... En infantil i primària trobarà: biblioteca 
(articles i reportages d'interés didàctic)... 
Proyectos en red: Recursos educatius i activitats suggeridores associades als 

llibres de text de Santillana. Estan distribuïts per nivells d'infantil. Primària i 
secundària. 
Menú 2 padres. Pàgines de suport als pares amb suggeriments per a viatjar amb 
els xiquets, consells per a ensenyar-los a estudiar, activitats creatives i 
originals... 
http://www.santillana.es 

Educasites 

Una organització independent ubicada a Madrid ha dissenyat aquesta guia de 
recursos educatius. Ofereix recursos (apunts, biblioteques virtuals, cursos de 
formació, programari educatiu...), enllaços a llocs Web per matèries, comunitats 
educatives per a professors, alumnes, pares i centres docents, notícies 

(educatives, generals, jocs, ecologia, cine...) etc. 
http://www.educasites.net/ 

Maestroteca 

Portal d'enllaços educatius per a professors. Pretén ser la carpeta de favorits 
educatius dels professors. Disposa d'un butlletí mensual en PDF amb informació 

de gran ajuda per a la incorporació d'Internet en l'educació: vincles, 
suggeriments, etc. 
http://www.maestroteca.com/ 
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Educaweb 

Portal educatiu amb especial dedicació a la formació i al treball. Molt bo per a 

departaments d'orientació. 

http://www.educaweb.com/ 

Eduteka 

Portal Educatiu sobre les NNTT i l'educació per a ensenyança bàsica i mitja, creat 
per la Fundació Gabriel Piedrahita Uribe de Cali (Colòmbia). 

http://www.eduteka.org/ 

Escolar.Com 

Disposa, de forma gratuïta, de vídeos educatius, exercicis, exemples, làmines, 
etc., de totes les matèries. Excel·lent font de recursos educatius. 
http://www.escolar.com/ 

Contraclave 

Portal educatiu organitzat per un grup de professors de diferents matèries dirigit 
a la investigació i acció educativa i un canal de comunicació que fomente 
l'aprenentatge col·laboratiu i l'intercanvi d'idees. Amb propostes per a l'aula. 

http://www.contraclave.org  

Edured2000 

Comunitat virtual de recursos educatius andalusa. És precís registrar-se com a 
usuari per a tindre accés. 
http://www.edured2000.net/default.Asp 

Nueva Alejandria 

Portal llatinoamericà dedicat a l'educació. Disposa d'una revista digital en noves 
tecnologies, arxius curriculars, projectes educatius, cursos, etc. 

http://www.nalejandria.com/ 

Quaderns Digitals 

Portal que es pot editar en català, castellà i portugués amb els seus continguts 
que poden ser diferents segons a llengua utilitzada. És la major hemeroteca en la 
xarxa sobre educació en Internet. Ofereix revistes i llibres. Disposa també de 

butlletins, projectes, pàgines educatives, programari educatius i enllaços. 
http://www.quadernsdigitals.net/ 

Divulc@t:Cienci@Tecnologí@  

Portal de divulgació de ciència i tecnologia. Informació i reflexió científica contra 
intoxicació pseudo científica. També te el nom de “www.100cia.com”. 

http://www.divulcat.com 

FMM Educació 

Lloc dissenyat per l'argentí Federico Martín. Font de recursos educatius per a 
professors, alumnes i pares. 

http://www.fmmeducacion.com.ar 
 
http://www.ieslanucia.com/enllacos_d_interes/recursos_didactics-139.html 
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/es/difundiendo-buenas-
practicas/783-bancos-de-recursos-bartic 
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