
Cultura 

accessible 

a la Xarxa

Píndoles digitals



Música i podcasts



Gran catàleg de cançons, en totes les

categories.

El cercador ens ajuda a trobar la cançó

que vulguem ràpidament.

L’aplicació és gratuïta, però inclou

publicitat i altres limitacions (per exemple,

la reproducció és aleatòria al mòbil). 

A banda de cançons també pots escoltar

programes de ràdio sota demanda

(podcasts).
SpotifySpotify



Servei de la popular xarxa només per a

música.

Amplíssim catàleg, amb possibilitat de

veure també vídeos d'actuacions en

directe, videoclips.

La versió gratuïta té anuncis, però els

podem bloquejar amb el navegador. 

YouTube MusicYouTube Music



Alternativa a Spotify, amb una política de

retribució més "justa" amb els artistes.

Ampli catàleg de música en tots els

gèneres, d'artites "no tant coneguts".

Lloc ideal per trobar propostes musicals

alternatives, menys comercials.

BandcampBandcamp



Aplicació de referència per escoltar

podcasts, fins i tot sense connexió. 

Gran quantitat d’oferta, agrupada per

temàtiques. També tenen podcasts de

producció pròpia.

Amb l’app et pots subscriure a un

podcast i rebre notificacions quan s’hagi

publicat un nou episodi. 

App gratuïta, amb anuncis (no gaire

molestos) que pots treure en la versió

“premium”. iVooxiVoox



Art i cultura



Inclou obres d’art de més de 2.000

institucions d’arreu el món.

Permet fer recorreguts i passejades

virtuals pels millors museus del món.

Les obres inclouen imatges de gran

qualitat, per poder fer zoom i gaudir amb

els detalls.

Inclou algunes curiositats com ara “Art

Selfie”, que et diu a quina obra d’art

t’assembles a partir d’un selfie.
GoogleGoogle

Arts&CultureArts&Culture



Un cop instal·lada, aquesta app ens

enviarà una notificació cada dia (a l’hora

que preferim) amb una proposta d’obra

d’art.

L’obra ve acompanyada d’un breu text

que informa sobre l’autor i el context

històric de l’obra.

Les imatges són en alta resolució, per

ampliar i gaudir de tots els detalls. 

DailyArtDailyArt



Literatura



Gran catàleg de llibres (+3.000 títols

disponibles en castellà), clàssics, de

domini públic, que podem escoltar amb

narracions dramatitzades.

L’aplicació recorda on has deixat la

lectura (escolta) del llibre i permet

reprendre fàcilment on ho vam deixar.

Si no volem dependre de la connexió a

internet podem descarregar el llibre.

AudioLibrosAudioLibros



App de l’empresa Amazon, amb un

extens catàleg d’àudiollibres, podcasts i

contingut exclusiu.

Més de 90.000 títols disponibles, amb

una període de prova gratuït de 30 dies.

Narracions professionals, amb veus

reconegudes d’actors i actrius.

L’app permet la descàrrega de l’àudio

per poder seguir escoltant el llibre fins i

tot sense connexió a internet. AudibleAudible



Llibres 'lliures'Llibres 'lliures'

El libro total - Biblioteca especialitzada

en obres clàssiques, lliures de drets

d'autor. Els podem llegir directament

online. 

Elejandria - Permet la descàrrega de

llibres de domini públic en PDF, epub o

mobi (lectors de llibres digitals).

https://www.ellibrototal.com/ltotal/
https://www.elejandria.com/


Cinema i sèries



Plataforma que ofereix tant canals en

directe per temàtiques (prop d'un

centenar) com pel·lícules i sèries sota

demanda (per bé que amb un catàleg un

tant limitat).

És un servei gratuït, amb una mica de

publicitat. 

Accessible a https://pluto.tv/

Pluto TVPluto TV

https://pluto.tv/


Web de RTVE que ofereix, en constant

rotació streaming gratuït (i sense

registre) de pel·lícules que han estat

participades per aquest ens. 

Ideal per a amants del cinema espanyol. 

Disponible a

https://www.rtve.es/play/videos/somos-

cine/

Somos cineSomos cine

https://www.rtve.es/play/videos/somos-cine/


Aquest servei d'streaming inclou, de

forma gratuïta un catàleg considerable

de pel·lícules de tots els gèneres.

Per poder-les veure no cal subscripció,

però sí ser-ne usuari registrat.

Accés a

https://rakuten.tv/es/gardens/avod

Rakuten TVRakuten TV

https://rakuten.tv/es/gardens/avod

