Recull de RECURSOS disponibles al CRP
per a TREBALLAR LA PAU A L’ESCOLA
Comunicació per a la tolerància. Anàlisi de textos periodístics. (quadern de treball.
Secundària). 327.3 COM
Conflicte armat o cultura de la pau? (maleta pedagògica; escrit; recurs electrònic;
multimèdia). M342.7 CON
Petit diccionari de la Pau. Paraules i jocs explicats per infants i joves per a educar e (llibre
alumnes). 327.3 DOM
És humà no tenir drets? Què cal fer quan diem "no
hi ha dret". (escrit; dossier; cd-rom;) 342.7 HUM
El llibre de la pau. 327.36 BEN
Guia de Recursos per la Pau. 01 GUI
Resolució de conflictes. Sèrie ShowPeace. Materials
didàctics (cd-rom). CD 172.4 SHO
El mag (escrit; llibre). 4.085 OLL
Pobre senyor Pau. Viatges cap a la llum (llibre). 4.085 CEL
Els set somnis de la Clara (llibre). 4.085 ABE
Per un món just i pacífic que defensi la natura (llibre, secundària i btx.). 4.085 GON
La pau és possible (dvd). 37.035.8 VIÑ
Construïm la pau: guia didàctica. 37.035.8 BUR
Iran Iraq Afganistan Pakistan. Preguntes i respostes (llibre .secundària; batxillerat; alumnes;
ensenyants; adults). 327.3 ALB
El "otro" mediterráneo: Argelia Líbano Palestina (llibre, secundària; batxillerat; alumnes;
ensenyants; adults). 327.3 JIM
Los niños refugiados:escapar de la persecución y la guerra (llibre. alumnes; ensenyants;
primària; secundària). 371.97 ACN
Cultura de pau i educació per a la ciutadania. Estudi comparatiu de diferents (revista.
educadors; ensenyants; gestors de recursos; secundària; secundària). 01 BLA
Els drets humans, els refugiats i l'ACNUR ("LA PETITA CARLOTA" i "SER REFUGIAT,
ENFOCAMENT GLOBAL") (llibre; 2 dvd. primària). 371.97 ACN
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La petita Carlota (llibre. Primària). 371.97 ACN
Deconstruir la guerra (llibre. batxillerat; educadors; ensenyants; secundària; secundària postobligatòria; tutors). 355.01 BEN
Jocs de pau. Caixa d´eines per educar per una cultura de pau. (llibre. animadors culturals;
educadors; monitors;). 172.4 BAR
Premios Irene 2007. La paz empieza en casa (llibre; cd-rom. adults; ensenyants; professionals
de l'educació; educadors). 179 PRE
Llavors de concòrdia. Recursos per a una ciutadania conscient, crítica i solidària (llibre.
Secundària). 37.03 ACO
Temas transversales y educación en valores (llibre.
Professionals). 171 REF
Racisme als centres educatius. Eines per prevenir-lo i
combatre'l (llibre. Professionals educació). 371.97 CON
Coneguem el món de la Justícia (llibre i cd. Secundària i
Batxillerat). 372.83 CLE
Un dia en la vida d'un nen. Un dia en la nostra vida. Materials didàctics destinats (dossier.
Primària i secundària). 171 NEN
Atansem-nos a l'exposició: Guerra civil a Catalunya. Testimonis i vivències (llibre escolar, cd i
dvd. Secundària i Batxillerat). 9(46.71) REV
Els valors de la convivència (llibre. Secundària). 373.1 ETI
Drets humans i ciutadania (llibre. Secundària). 373.1 ETI
Educación en valores (llibre. Primària i secundària). 171 VAL
Banco Idaca. Educar en valors. Comerç injust, comerç solidari (llibre. Secundària). 17 MAN
Igualtat per viure... Diversitat per conviure (llibre. Primària i secundària). 171 IGU
Vivim en un sol món (llibre, unitat de programació, secundària). 171 VIV
Lluita pels teus drets (llibre, secundària, primària). 17 CAM
Un dia en la vida d'un nen. Un dia en la nostra vida. Materials didàctics destinats (dossier,
secundària). 171 NEN
Educar en valors. Malc Come's (llibre, secundària). 171 MAN
Digue'm coses del teu país. 30 e-mails per a la diversitat (llibre. Primària, secundària) 371.9
DIG
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La guerra nuclear. Jornades per a la Pau i el Desarmament
a les Escoles (llibre, cicle inicial) 81/36
Material didàctic sobre Drets Humans (dossier, quadern
de treball. Primària i secundària). 342.7(07) DRE
Poemes per a un món millor. II Premi "Poesia en acció"
(llibre, primària secundària). P833 POE
Treballant la Pau. CD/167
Cançons per La Pau. CD/177
Guia de mediació escolar. Programa comprensiu d’activitats. (llibre i cd. Primària i
secundària). 347.5 (07) BOQ
Com viure i conviure, deixant viure? (llibre, secundària). 172 VIU
Diversita't. Cançons, danses... activitats i recursos per a la convivència en la di (llibre,
partitura i cd. Infantil, primària i secundària). 371.97 DIV
Guix dos. 293. El joc motriu com a llenguatge universal d'apropament entre cu (revista,
primària). GUIX DOS171(293)
Valors per a la convivència (llibre, primària, secundària). 172
Aprendre a conviure (professionals de l'educació). 17 APR
Poemes per a un món millor. IV Premi 'Poesia en Acció' (llibre, primària secundària). 172.4
POE
L'escola Forum. Barcelona (maleta. Primària, secundària, infantil). 2004 17/121
Ningú n'està exclòs! Un manual per promoure la participació dels infants i les accions
integradores contra la discriminació (cd. Primària i secundària). 171 UNI
Poemes per a un món millor. V Premi 'Poesia en Acció' (primària, secundària). 325 POE
Els llenguatges de l'escola al Fòrum. Educació infantil. CD171 FOR
Els llenguatges de l'escola al Fòrum. Educació primària. CD171 FOR ‘’ Secundària. CD171 FOR
Trabajando por la Igualdad. (dvd. secundària). DVD/52
L'assemblea dels infants (cd, infantil i primària). CD/406
Introducció de conceptes: pau, violència, conflicte (dossier, professorat) 172.4 CAI
Solidaris en defensa de la llibertat. Refugiats de guerra a Catalunya (1936-1939) (llibre,
secundària). 9TRI
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Els conflictes armats (llibre, secundària) .355.48 BAS
Imatges i impressions de la Mediterrània (joc de
taula. Primària i secundària). 171 IRE
Entreterres (joc de taula. Primària i secundària).
171 IRE
Aigua Plis Plas, ús i abús de l'aigua a la
Mediterrània (joc de taula. Primària i secundària).
171 IRE
Irene i Alí, drets dels infants a la Mediterrània (joc de taula. Primària i secundària). 171 IRE
La música com a instrument d'educació per a la pau (llibret, primària i secundària). 172.4 SAN
(Deconstruir) la imatge de l'enemic (dossier professorat). 172.4 BAR
Un mundo de alternativas. Proyecto integral de educación en valores a través de la
Educación (llibre, adults). 796 MUN
El juego cooperativo para prevenir la violencia en los centros escolares (llibre, primària i
secundària). 153 JUE
RUSC 2004. Revista Multimèdia d'Aportacions Pedagògiques de les Terres de Lleida (primària
i secundària). CD371 RUS
Convivencia en los Centros (educadors). CD 371.5 CON
Tejiendo la interculturalidad. Actividades creativas para el aula (llibre i cd. Primària i
secundària). 371.97 ANS
Hamelin. Teatre de titelles (llibre. Infantil, primària). 791.5 VAL
Comunicació per a la tolerància. Mitjans de comunicació (quadern de treball. Secundària).
327.3 COM
La convivència en els centres d'educació infantil i primària. 371.5 CON
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