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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AADDAAPPTTAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  CCDDUU  PPEERR  AA  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  

DD’’UUNN  CCEENNTTRREE  DD’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ  SSEECCUUNNDDÀÀRRIIAA  II  BBAATTXXIILLLLEERRAATT  
 
 

0.OBRES GENERALS 

1.FILOSOFIA I PSICOLOGIA 

2. RELIGIÓ 

3. CIÈNCIES SOCIALS 

 

5. MATEMÀTIQUES I CIÈNCIES NATURALS  

6. CIÈNCIES APLICADES  

7. ART, JOCS I ESPORTS 

8. LLENGUA I LITERATURA 

9. GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 
 

RÈTOLS OBSERVACIONS 

0 OBRES GENERALS  

004 Informàtica Ciència i tecnologia dels ordinadors 

01 Bibliografia. Catàlegs 

Referits a autors, llengües, país de publicació, matèries 
determinades, etc. 
En el cas d’una bibliografia sobre un tema determinat, 
convé posar el llibre a la matèria que li correspon en 
relació a la bibliografia: 
37 6(01) Bibliografia de necessitats educatives 
especials. 
51(01) Bibliografia de matemàtiques 

02 Biblioteconomia. Documentació 
Organització tècnica de biblioteques (catalogació, 
classificació, indexació...) 

027.8 Biblioteques escolars  

028 Lectura 

Animació a la lectura. Selecció de llibres. Mètodes i 
tècniques de lectura. Llistes de lectura, recomanacions 
de llibres 
Ensenyament de l’art de la lectura. Estímul i guia a les 
escoles: - 372.41 
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030 Diccionaris i enciclopèdies 

Enciclopèdies i diccionaris que tracten sols dels 
coneixements en general 
Ex.: 03 Enciclopèdia catalana 
Les enciclopèdies o els diccionaris especialitzats, 
científics, tècnics o literaris es poden classificar a la 
matèria respectiva amb la subdivisió de forma: 
61  (03) Diccionari de medicina 
75  (03) Enciclopèdia de la pintura 

(038) Diccionaris 

Si decidim posar tots els diccionaris junts, ho farem 
d’aquesta manera: 
(038)=111 Diccionari d’anglès 
(038)=134.1 Diccionari de català 
(038)=134.2 Diccionari de castellà 

050 Revistes 

Se subdivideixen alfabèticament segons el títol.  
Ex.: 05 Gui  “Guix” 
Si es tracta de revistes dedicades a un tema determinat 
es poden classifiquen pel tema amb la subdivisió de 
forma (05) 
Ex.: 37(05) Pissarra 

07 Periodisme 
Documents que tracten de la premsa i del periodisme 
Els diaris se subdivideixen alfabèticament segons el títol 
Ex.:  07 Ult  “Última hora” 

08 Col·leccions  

084 Material gràfic: il·lustracions, 
mapes, plànols... 

 
Tornar a dalt 

1 FILOSOFIA I PSICOLOGIA Hi podem aplicar les subdivisions de les taules auxiliars 

1 Filosofia  

1(09) Història de la filosofia  

1 A/Z Obres de filòsofs 

La seva vida, obra i obres sobre ells. Després de l’1, 
s’indiquen les tres primeres lletres del nom. 
Sempre que sigui possible, classificau-los en la història 
de la filosofia. 
Ex.: 1(091)PLA Obres de Plató 

11 Metafísica. Estètica  

14 Sistemes filosòfics 

Doctrines i teories, independentment dels filòsofs que 
van a l’1. 
Sempre que sigui possible, classificau-los en la història 
de la filosofia 

141.72 Feminisme  

159.9 Psicologia  

159.922 Psicologia evolutiva  

16 Lògica Teoria del coneixement 

17 Ètica. Moral Tornar a dalt 

2  RELIGIÓ  

22 La Bíblia  

23 Cristianisme  

29 Religions no cristianes Tornar a dalt 

3  CIÈNCIES SOCIALS 

Ciències socials, sociologia, política, economia, dret, 
administració pública, assistència social, habitatge, 
consumisme, educació. Hi podem aplicar les diferents 
subdivisions de les taules auxiliars. 
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31 Estadística. Sociologia 
Demografia 

 

316 Sociologia  

32 Política  

323.17 Autonomia i 
autodeterminació de les 
nacionalitats 

El text de l’Estatut d’autonomia, al 342.4 

33 Economia  

331 Treball. Mercat laboral Organització del treball 

34 Dret. Legislació  

35 Administració pública. Govern  

36 Treball social. Ajuda social 
Obres dedicades a l’assistència en general així com les 
diverses associacions solidàries 

366 Consumisme  

366(07) Educació per al consum Es pot considerar transversal i col·locar-la en el 37.03    

37 Educació 
 
 

37(05) Revistes de pedagogia 
També podem agrupar totes les revistes i ordenar-les 
alfabèticament segons el títol. 

37(460.32) Educació a les Illes 
Balears 

S’hi classifica tot allò que fa referència a política i 
legislació educativa de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 

37(A/Z) Obres de pedagogs 
Després del 37, s’indiquen les tres primeres lletres del 
nom. 

37.013 Pedagogia general  

37.02 Didàctica. Metodologia 

La didàctica de cada matèria es pot classificar al 
número corresponent, seguit de la subdivisió de forma 
(07): documents per a l’ensenyament, l’estudi, la 
formació... 
Ex.:  54(07)   Didàctica de la química 
Convé decidir, abans, la manera de classificar. 

37.035 Educació en valors. 
Educació social 

Matèries transversals: educació en la justícia i l’equitat, 
educació en la solidaritat. Educació pacifista. 
Interculturalitat, educació per al consum, etc. 
També es poden classificar per matèries. Ex.: 656(07) 
Educació viària  

37.04 Orientació  

371.13 Formació del professorat  

371.2 Organització educativa 

Plans d’estudi, currículum, avaluació,  processos 
administratius referents als alumnes, programes, 
horaris, projecte educatiu de centre, programació 
general anual, programacions, registres escolars, 
menjador escolar, transport escolar, vacances escolars, 
beques, etc. 

371.214 Currículum  

371.27 Avaluació  

371.3 Mètodes i didàctica en 
general 

La didàctica de cada matèria es pot classificar al 
número corresponent, seguit de la subdivisió de forma 
(07): documents per a l’ensenyament, l’estudi, la 
formació... 
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Ex.:  54(07)   Didàctica de la química 

371.4 Sistemes d’educació 
Especificau per extensió alfabètica utilitzant el nom del 
sistema. 
Ex.: 371.4 Mon: Sistema Montessori 

373.5 Educació secundària  

373.58 Batxillerat  

376 Diversitat educativa. Atenció a 
la diversitat 

 

379 Activitats extraescolars  

39 Tradicions. Folklore Tornar a dalt 

5  MATEMÀTIQUES  I  

    CIÈNCIES NATURALS 

Tots els documents que fan referència a la ciència en 
general. Ciències naturals, matemàtiques, física, 
química. Ciències de la Terra. Ecologia, etc.  
S’hi poden aplicar les diverses subdivisions de les taules 
auxiliars. 

502 Ciències Naturals  

502(07) Didàctica de les ciències 
naturals 

 

504 Medi ambient  

504(07) Educació ambiental  

51 Matemàtiques  

51(07) Didàctica de les 
matemàtiques 

 

51(076) Exercicis, problemes de 
matemàtiques 

 

52 Astronomia Astronomia. Astrofísica. L’espai. Geodèsia 

53 Física  

53(07) Didàctica de la física  

53(076) Experiments i exercicis de 
física 

 

53/54 Física i química  

54 Química  

54(07) Didàctica de la química  

54(076) Experiments i exercicis de 
química 

 

55 Geologia Ciències de la Terra 

551.5 Meteorologia  

56 Paleontologia. Fòssils  

57 Biologia  

58 Botànica  

59 Zoologia Tornar a dalt 

6 CIÈNCIES APLICADES 

S’inclou en aquesta classe tot el que fa referència a les 
aplicacions de les ciències, medicina, enginyeria, 
tecnologia, indústria, informàtica, etc.  
S’hi poden aplicar les diverses subdivisions de les taules 
auxiliars. 

61 Medicina. Salut  

611 Anatomia El cos humà 
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613(07) Educació per a la salut  

613.88 Educació sexual  

62 Enginyeria. Tecnologia  

621.38 Electrònica  

621.39 Telecomunicacions 
Comunicació. Imatge i so. Telefonia. Tecnologia de la 
ràdio 
Vídeo i televisió 

63 Agricultura 
S’hi classifiquen també les ciències i tècniques 
relacionades. Silvicultura. Zootècnia. Caça. Pesca 

636 Cria d’animals  

656 Transports. Mitjans de 
transport 

 

656(07) Educació viària  

659 Publicitat  

66 Indústria 

S’hi classifiquen la producció industrial de productes 
químics i metal·lúrgics, així com l’elaboració 
d’aliments. 
La química pura i teòrica, i la preparació connexa de 
quantitats petites de substancies químiques, es 
classifiquen en 54. 

67 Oficis  

7 ART, JOCS I ESPORTS 

Art, arquitectura, fotografia, música, espectacles, jocs i 
esports.  
Hi podem aplicar les subdivisions de les taules 
auxiliars. 

7(09) Història de l’art  

7(064) Catàlegs de museus i 
exposicions 

 

703 Estils artístics  

72 Arquitectura  

74 Educació plàstica i visual  

744 Dibuix tècnic  

745 Treballs manuals Artesania 

75 Pintura  

77 Fotografia  

78 Música  

78(07) Didàctica de la música  

78(091) Història de la música  

78(A/Z) Obres de compositors 
Després del 78, les tres primeres lletres del cognom del 
compositor  

781 Teoria de la música  

782 Música dramàtica. Òpera   

783 Música religiosa  

784 Música vocal. Cançoners  

785 Música instrumental. 
Orquestres. Bandes 

 

79 Espectacles, jocs, cinema  

791.4 Cinema. Pel·lícules  
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792 Teatre  

796 Educació física. Esports  

796(07) Didàctica de l’educació 
física 

 
Tornar a dalt 

8  LLENGUA I LITERATURA 
S’hi poden aplicar les diverses subdivisions de les taules 
auxiliars. 

80 Lingüística i literatura. Filologia 
Classificau aquí els treballs sobre filologia en sentit 
ampli i qüestions generals relatives a la lingüística, com 
mètrica, rima, retòrica, oratòria, conversa... 

81 Llengua 
Fonètica, fonologia, gramàtica, morfologia, ortografia, 
sintaxi, lexicologia, etc. 

81(07) Didàctica de la llengua  

811.111 Anglès  

811.112.2 Alemany  

811.124 Llatí  

811.133.1 Francès  

811.134.1 Català  

811.134.2 Castellà  

811.134.4 Gallec  

811. 135.1 Romanès  

811.14 Grec  

811.361 Èuscar  

811. 411.21 Àrab  

811. 432.875 Swahili  

82 Literatura  

82(07) Didàctica de la literatura  

82(09) Història de la literatura  

811.134.1 Literatura catalana 

Obres que fan referència a la literatura catalana.  
Classificau els autors catalans anteriors al segle XIX. 
També hi classificarem les obres d’autors catalans 
contemporanis que no siguin del gènere novel·la, teatre 
ni poesia (articles, assaigs, etc.) ja que aquests es 
classifiquen a l’apartat de ficció. 

811.134.2 Literatura castellana 

Obres que fan referència a la literatura castellana. 
Classificau els autors anteriors al segle XIX. 
 També hi classificarem les obres d’autors de llengua 
castellana que no siguin del gènere novel·la, teatre ni 
poesia (articles, assaigs, etc.) ja que aquests es 
classifiquen a l’apartat de ficció. 

Tornar a dalt 

9  GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
S’hi poden aplicar les diverses subdivisions de les taules 
auxiliars. 

903 Prehistòria  

91 Geografia 
En combinació amb les auxiliars comuns de forma, de 
lloc i de temps per precisar conceptes. 

91(07) Didàctica de la geografia  

912 Mapes, atles, fotografies, 
plànols... 

 

913(100) Geografia universal  
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913(460) Geografia d’Espanya  

913(IB) Geografia de les Illes 
Balears 

També podem posar a part tot el fons relacionat amb 
les Illes Balears. 

929 Biografies 

En cas de posar totes les biografies juntes a aquest 
apartat, les ordenarem per ordre alfabètic dels autors. 
L’altre opció és posar la biografia a l’apartat del tema 
relacionat amb el personatge. 

93 Història 
Història en general. 
En combinació amb les auxiliars comuns de forma, de 
lloc i de temps per precisar conceptes. 

903 Prehistòria  

93(07) Didàctica de la Història  

94(100) Història universal  

94(460) Història d’Espanya  

94 (IB) Història de les Illes Balears 
També podem posar apart tot el fons relacionat amb 
les Illes Balears. 

Tornar a dalt 

(IB) ILLES BALEARS  

3(IB) Ciències socials  

37(IB) Educació  

398(IB) Folklore  

502 (IB) Ciències Naturals  

78 (IB) Música  

908(IB) Monografies  

91(IB) Geografia  

929(IB) Biografies  

93(IB) Història  
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Tornar a dalt 


