
 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ONLINE PER LES TROBADES EN CAS 

D’AÏLLAMENT/CONFINAMENT PER COVID-19i 

Per tractar el virus, parlar-ne i obtenir informació contrastada del mateix: guia 

actualitzada diàriament 

A continuació us proposem alguns recursos virtuals per a poder treballar en les 

trobades en cas d’estar en situació de confinament. Recordeu que les trobades es 

recomanable que siguin un a un amb els vostres mentorats. En la mesura que pugueu 

es recomanable que les trobades siguin presencials, aprofitant l’aire lliure i l’entorn 

que us envolta. Aquesta guia té recursos gratuïts. Si creieu que hi ha alguna web que 

us pugui oferir una activitat bona per la vostre mentoria podeu utilitzar els diners de 

butxaca per a fer-la tot guardant els tiquets com si fos una despesa d’una trobada 

física.  

BIBLIOTEQUES/AUDIOVISUALS 

1) EBiblio: biblioteca amb servei de préstec de llibres 

2) EFilm: biblioteca de recursos audiovisuals  

3) Club de lectura virtual de les biblioteques de Catalunya 

4) Biblioteca-ludoteca infantil Tumble  

5) Biblioteca digital mundial BDM 

6) Biblioteca de Catalunya  

7) OpenCulture: Web de recursos onlineen anglès: vídeo, llibres, cursos, etc 

8) OpenLibrary: Biblioteca virtual en anglès 

Còmics 

9) El Bosque Jaleo Real 

10) Vicente Cifuentes “MurderVille” 

11) ACT, Tebeos para una pandemia 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Guia-COVID.aspx
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/eBiblio/que-es.html
https://efilm.online/
https://biblioteques.gencat.cat/es/detalls/Article/Club-de-lectura-virtual-Llegir-la-Ciencia
https://www.bibliotecatumble.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fBooksList.aspx%3fcategoryID%3d66&categoryID=66
https://www.wdl.org/es/
https://www.bnc.cat/Professionals/Digitalitzacio
http://www.openculture.com/
https://openlibrary.org/
http://elvosque.es/home/
https://www.dropbox.com/sh/0zyt65f1mows8ta/AABTRS_jwS3WW4wimqpwQBssa?dl=0&fbclid=IwAR1NZDngeZN9Q7yEdM0SFaXaJozF1v1IZiMJ87BIAX78xFltTtN4rtCWPs4
https://asociacionculturaltebeosfera.blogspot.com/2020/03/tebeos-para-una-pandemia.html


 

 

MUSEUS/ EXPOSICIONS CULTURALS 

12) Biblioteca nacional d’Espanya: diverses exposicions virtuals 

13) La Casa Encendida: Exposicions i visites virtuals, activitats amb nens i canal de 

youtube amb vídeos i recursos.  

14) Visita virtual al Guggenheim 

15) Visita virtual al British Museum 

16) Visita virtual Louvre 

17) Visita virtual The State hermitage museum 

18) Viatges virtuals a 360º  

19) Imatges panoràmiques de tot el món 

20) L’univers en 3D 

21) Visita la lluna en 4K 

22) Anatomia, el cos humà en 3D 

23) El cos humà al detall i jocs virtuals relacionats 

 

TEATRE 

24) INAEM- Teatroteca 

25) BTV.Cat Teatre en Streaming gratuït 

26) Entreacte: Revista d’arts escèniques i audiovisuals 

 

VIDEOJOCS 

27) Minijuegos 

28) Surt de Casa: Jocs educatius online 

29) Fundació Privada per la Creativació: Joc dels talents 

30) Kosmi. Web que permet, entre altres coses, veure una pel·lícula alhora o bé fer 

partides de jocs de cartes online. És una mina! Instruccions: Una vegada dins 

del web podem crear una sala (“create a room”, a la part superior). Aquesta 

sala pot ser pública (apareixerà a la interfície de la web i tothom hi podrà 

accedir) o bé privada (recomanat) en la qual només hi seran les persones que 

tinguin accés al link. Una vegada dins podem, o bé compartir pantalla  (“screen 

share”), o compartir enllaços de YouTube per a veure al mateix temps 

(“youtube”), o carregar un vídeo que tinguem al nostre PC i veure’l 

simultàniament (“CoWatch a video”). Si tenim algun joc al PC podem carregar-

lo (“SNES party”), pòquer o cartes (“virtual Cardtable”) perquè juguem a cartes 

http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones-virtuales/
https://www.lacasaencendida.es/
https://www.guggenheim.org/
https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
http://www.viajesvirtuales.es/explore.aspx
http://www.viewat.org/?i=es&id_pn=15708&pag=2&sec=pn&subsec=rc&tp_pn=monu
https://celestia.es/
https://moon.nasa.gov/resources/168/tour-of-the-moon-4k/
https://www.zygotebody.com/
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/index_interactivebody.shtml
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
https://beteve.cat/artic/teatre-gratis-streaming-obres-senceres/
http://entreacte.cat/entrades/eines/teatre-en-catala-online/
https://www.minijuegos.com/videojuegos
https://surtdecasa.cat/portada/familia/els-5-jocs-educatius-infantils-fer-online
https://www.fundaciocreativacio.org/ca/botiga-online-1/jocs-dels-talents/
https://app.kosmi.io/room/3y73rq


com si les tinguéssim físicament. Recomanat no només per a tàndems sinó 

també per a grups més grans. 

31) Steam. És el major portal de videojocs de PC online. Una vegada instal·lat, 

tenim accés a multitud de jocs online: podem filtrar per trobar els gratuïts i 

jugar amb el nostre tàndem. 

 

JOCS DE TAULA ONLINE 

32) Trivial: https://trivialonline.es/ 

33) Monopoly: https://www.cooljuegos.com/juego-en-linea/monopoly-online/ 

34) Parxís: https://www.casualarena.com/es/parchis 

35) Joc de l’oca: https://www.fandejuegos.com/juego/juego-oca 

36) Escacs i dames: https://www.juegosjuegos.com/jugar-juego/chess-classic.html 

37) Tres en ratlla: Posa “Tres en ratlla” al cercador de Google i màgia 

38) Uno: https://poki.com/en/g/uno-online 

39) Risk: https://www.pogo.com/games/risk?sl=2&gamekey=risk 

40) Cluedo: http://www.juegos.com/juego/sherlock-has-a-clue 

41) Scrabble en català: https://www.softcatala.org/programes/scrabble3d/ 

 

ACTIVITATS EDUCATIVES 

42) Activitum: Portal d’Activitats educatives de Catalunya. Aprenentatge per a 

nens i joves  

43) Fundació didàctica de Catalunya: activitats didàctiques  

44) SuperJocs: Jocs educatius 

45) Disseny gràfic online: cursos 

46) EducaWeb: Cursos de formació per Joves de diferents temàtiques 

 

 

IDIOMES 

47) Parla.Cat aprenentatge en línia, gestionat pel Consorci per a la Normalització 

Lingüística i l’Institut Ramon Llull. 

48) That’s English: Programa d’ensenyament oficial, permet realitzar a distància 

els tres primers cursos del pla d’estudis de les EOI. 

49) Duolinguo: Aprenentatge del català, anglès, francès, portuguès i altres 

llengües. 

50) BBC Languages: Recursos per aprendre i reforçar diversos idiomes: vídeos, 

tutorials, notícies, mots encreuats, etc. 

https://store.steampowered.com/?l=spanish.
https://trivialonline.es/
https://www.cooljuegos.com/juego-en-linea/monopoly-online/
https://www.casualarena.com/es/parchis
https://www.fandejuegos.com/juego/juego-oca
https://www.juegosjuegos.com/jugar-juego/chess-classic.html
https://poki.com/en/g/uno-online
https://www.pogo.com/games/risk?sl=2&gamekey=risk
http://www.juegos.com/juego/sherlock-has-a-clue
https://www.softcatala.org/programes/scrabble3d/
https://activitum.cat/actividades/the-dad-lab/
http://www.fundaciodidacticacatalunya.org/activitats-didactiques-i-recursos-educatius-en-linia-per-guanyar-la-batalla-al-confinament/
http://www.superjocs.com/jocs/educatius/
https://lakarulina.com/ca/3-programes-de-disseny-grafic-online/
https://www.educaweb.cat/
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
https://www.thatsenglish.com/
http://www.duolinguo.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/


51) Busuu: Aprenentatge de fins a 12 idiomes i amb interacció amb altres 

usuaris/àries 

52) Le Point Du Fle: Més de 7.000 enllaços a cursos i exercicis per aprendre francès. 

53) Idiomas Gratis: Recull de recursos per millorar diferents idiomes. 

54) Guies BibTic: Aprenentatge de llengua de signes online 

55) Youtube: Videocurs llengua de signes (dies de la setmana) 

EINES DIGITALS 

56) Campus Lab Punt TIC: Materials i cursos oberts per a l’autoformació en eines 

digitals; codis QR, creative commons, TIC aplicades a la seguretat, cursos de diferents 

nivells ACTIC i formació continuada per a professionals de punt TIC. 

57) Banc del temps Pont del Dimoni: Cursos i conversa en català, castellà i anglès, així 

com formació i activitats relacionades amb altres temàtiques. 

58) Tutellus: Disposa de més de 100.000 vídeos formatius, relacionats amb àmbits molt 

diversos. 

MÚSICA 

59) DigitalTrends.es: Concerts en streaming  

60) Auditori de Barcelona: L’auditori a casa 

61) Conciertos en Casa  

62) FlaixBack Jo Actuo a Casa 

63) Si obrim aquest web apareixerà un globus terraqui on hi ha milers de punts 

verds. Són emissores de ràdio de tot el món. Si cliquem damunt d’un punt verd 

podrem sentir el que està transmetent l’emissora. 

64) Web amb idees d’Instruments musicals per a fer a casa 

 

 

 

ORIENTACIÓ D’ESTUDIS 

65) Itinerari educatiu 

66) Què estudiar? 

67) Universitats i graus oferts a Catalunya 

68) Institut Obert de Catalunya 

 

ALTRES RECURSOS 

69) Papiroflèxia 

70) Origami de més dificultat 

71) Ratatype: Cursos de mecanografia, mitjançant un assistent de mecanografia virtual. 

https://www.busuu.com/es
https://www.lepointdufle.net/
https://www.idiomasgratis.net/
https://guiesbibtic.upf.edu/autoaprenentatgellengues/llenguasignes
https://www.youtube.com/watch?v=-qo5ABUhQQQ
https://campuslab.punttic.gencat.cat/
https://www.bdtpontdeldimoni.com/
https://www.tutellus.com/
https://es.digitaltrends.com/entretenimiento/conciertos-gratis-en-casa/
https://www.auditori.cat/ca/lauditori-a-casa-teva-seleccio-concerts-gratuits-gaudir-musica-des-del-sofa
https://www.conciertosencasa.com/
https://www.youtube.com/user/RadioFlaixbac
http://radio.garden/visit/deocriste/RGP1bE6V
https://agustoencasa.com/instrumentos-musicales-caseros/
http://media.diba.cat/diba/educacio/oep/M2_El_proces_orientador/005.html
http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
https://ioc.xtec.cat/educacio/
https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/
https://japonesca.com/origami-papiroflexia-japonesa/
https://www.ratatype.es/


72) Cuina sense pares: taller de cuina per a joves 

73) Aprenem a fer malabars  

 

EXERCICI DES DE CASA 

74) Exercici a casa  

75) Yoga per nens 

76) Zumba 

77) Gym Virtual 

78) Altres activitats físiques des de casa 

 

                                                           
i
 Nota: En cas de confinament és molt probable que les webs es vagin actualitzant i oferint més 
contingut audiovisual. A hores d’ara aquestes són les webs amb recursos virtuals online actualitzats 

https://www.cuinasensepares.cat/
https://www.juegosmalabares.com/blog/malabares-tres-bolas-cascada/
https://www.youtube.com/watch?v=VZtNM6AICtg
https://www.youtube.com/watch?v=OAmdznGnCaE&list=PLXXK92W_TbtfLxHS4OsXddX_3uyIt4Wkn
https://www.youtube.com/user/CubafitDance
https://www.youtube.com/user/gymvirtual
https://bebeamordor.com/2020/03/19/actividad-fisica-con-ninos-en-casa/?amp&__twitter_impression=true

