
 
 

    1 

 

 

CONTINGUT DE LA MALETA PEDAGÒGICA 

“VULL TORNAR A BALLAR!” 

 
 

Per treballar a l’escola: 

 Carpeta groga amb propostes didàctiques: 

-Presentació i contigut de  la maleta pedagògica. 

-Propostes per  a convertir-lo en centre d’interès o induir petits projectes, per 

a edats de 3 a 7 anys. 

-Versió per a explicar i escoltar amb tot el cos (amb suports materials  i  

sonors).              

 Roba gran que delimita l’espai on s’ubiquen els materials i al voltant del qual 

es fa l’escolta del conte. 

 Mapa gran de la Mediterrània, de roba. 

 Caixa de fusta amb:  

  -Transports  i tanca que surten al conte, enganxats en un suport de fusta, 

per a  jugar-hi a nivell simbòlic o com a joc de memòria: furgoneta, 

caminant, tren, barca, avió i tanca (6 peces) 

-Joc de memòria, sobre les emocions de la Hala: por, ràbia, tristesa, alegria 

i fàstic (12 peces). 

 Nina de drap de la Hala. 

 Motxilla petita verda, que conté: osset de l’Ahmed i mocador groc de la 

Hala. 

 CD i USB amb sons i músiques del conte + Audiovisual del conte. 

 25 Mocadors per a ballar. 

 Carpeta verda amb: 

-12 Làmines amb les il·lustracions dels conte 

-12 Textos del conte, per a relacionar amb cada imatge. 

- Làmina fotocopiable per pintar, de la Hala a l’escola de dansa. 

 El conte de “Vull tornar a ballar” en format llibre. Conté orientacions 

didàctiques per famílies i mestres, per a parlar sobre emocions i la 

problemàtica de les persones refugiades amb els infants. 

 

Per poder-ho compartir amb les famílies, disposeu de 4 maletes negres, 

que contenen: 

 El conte de “Vull tornar a ballar” en format llibre. Conté orientacions 

didàctiques per famílies i mestres, per a parlar sobre emocions i la 

problemàtica de les persones refugiades amb els infants. 

 Titelles de la Hala i l’Ahmed. 

 

 

 

 


