GUIA DE REVISTES
BE IES La Roca

Criteri de conservació

DIARIS:
El Nou
Presència ( suplement del Nou)
El Periódico + Dominical
El periódico de l’ estudiant

1 trimestre

ACTUALITAT
El Temps ( gratuïta)
-Tráfico y Seguridad Vial
-Info Trànsit
-Observatori de Seguretat Viària de Catalunya

1 trimestre

REVISTES SOBRE EDUCACIÓ
Suscripcions obertes:
-GUIX subvencionada
-ESCOLA CATALANA ( gratuïta)
-Protagonistes, ja! ( gratuïta)
-Faristol ( gratuïta)
-EP MESTRES ( butlletí de l’Associació de
Mestres Rosa Sensat) ( gratuïta)
-SERRA D’OR ( gratuïta)
-AURIGA ( gratuïta)
-ALAMBIQUE a càrrec del departament
d’Experimentals / ubicació dp
-TEXTOS a càrrec del departament de
Castellà/ ubicació dp.

Suscripcions tancades:
Perspectiva escolar
Aula
Articles
Revista musical catalana
LAURO- Revista del Museu de GranollersEl Temps d’Art

Arxiu permanent

Arxiu permanent

REVISTES ORIENTACIÓ ACADÈMICA
(gratuïtes)
-La revista de Blanquerna
-ESCI news ( el món d’ESCI en titulars)
-Butlletí informatiu UNIVERSITAT
POMPEU FABRA
-L’Autònoma ( publicació de la UAB)
-El campus de l’autònoma
-La Universitat UB

curs escolar

TUTORIA:
-Prevenim sida ( butlletí informatiu)
-Prevenim dro ( butlletí informatiu)
-Portes obertes ( la revista dels tutors i els
orientadors)

INFORMACIÓ LOCAL
-Butlletí informatiu de l’Assemblea Comarcal
de la Creu Roja a Granollers
-L’ Aulet- La revista del Montnegre i del
Corredor
-Batec ( Fundació privada Vallès Oriental al
servei de la persona amb discapacitat
intel·lectual)
-Butlletí d’Informació Municipal de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès

curs escolar

Revistes escolars:
-Tot sobre nosaltres (IES LA ROCA)
-Pilarols ( Revista escolar del CEIP Pilar
Mestres)
-Petit Mogent
-AMICS ( CEIP Torreta)

SOLIDARITAT:
curs escolar
-Mai més! ( butlletí d’informació i
comunicació de l’Amical de Mauthusen i
altres camps de concentració....)
-Cooperació ( revista de l’agència de
cooperació al desenvolupament)
-Món Marató ( revista de la fundació de la
marató de TV3)
-Unicef ( la revista de Unicef Comité
Español)

NATURA
- National Geographic

arxiu permanent

