
CAIXES DIDÀCTIQUES, MINIBIBLIOTEQUES i MALETES PEDAGÒGIQUES DEL SERVEI EDUCATIU DE L’URGELL, EN PRÉSTEC

CURS 2016-2017

Recurs Alumnat Destinatari Descripció dels materials Fotografiai pàgina de referència 

Minibiblioteca
ACALI 50 per als petits

Ed. Infantil
CI d’Ed. Primària

Recull de 130 contes per als nens i nenes des de P3 fins al CI de Primària amb l’objectiu de
desenvolupar en els infants el plaer de lectura.

Relació dels contes

Minibiblioteca
ACALI 100 per llegir

(6-8 anys)
CI d’Ed. Primària

Recull de102 contesamb l’objectiu d’afavorir el gust per la lectura amb llibres de continguts
interessants i variats. El recull forma un ampli ventall d’estils narratius amb les temàtiques

pròpies d’aquesta edat: temes quotidians, d’aventura, ciència-ficció..., tractats seriosament o
amb humor.

Relació dels contes

Minibiblioteca
ACALI 100 per llegir

(9-10 anys)
CM d’Ed. Primària

Recull de 67 contesamb l’objectiu d’afavorir el gust per la lectura amb llibres de continguts
interessants i variats. El recull forma un ampli ventall d’estils narratius amb les temàtiques
pròpies d’aquesta edat: temes quotidians, d’aventura, ciència-ficció, tractats seriosament o

amb humor.

Relació dels contes

Minibiblioteca
ACALI 100 per llegir

(11-12 anys)
CS d’Ed. Primària

Recull de 59 contes amb l’objectiu d’afavorir el gust per la lectura amb llibres de continguts
interessants i variats. El recull forma un ampli ventall d’estils narratius amb les temàtiques
pròpies d’aquesta edat: temes quotidians, d’aventura, ciència-ficció, tractats seriosament o

amb humor.

Relació dels contes 

Minibiblioteca temàtica
d’interculturalitat en 

català

Educació Primària

Recull de 44 contes que mostren diferents aspectes de la diversitat. Es tracta, per tant, d'una
exposició ambulant que vol abordar una temàtica d'educació en valors al voltant d'un
concepte molt recurrent dins la literatura infantil: l'alteritat. La maleta ens mostra que

podem trobar molts valors diferents i que entendre l'altre en un moment com l'actual és un
repte educatiu i social. El seu llenguatge no està únicament dirigit als infants, sinó que

tendeix a afavorir l'intercanvi generacional, incidint molt directament sobre el nucli familiar a
més de l'escolar.

Relació dels contes 

Minibiblioteca temàtica
d’interculturalitat en

castellà  
Educació Primària

Recull de 21 contesque mostren diferents aspectes de la diversitat. Es tracta, per tant, d'una
exposició ambulant que vol abordar una temàtica d'educació en valors al voltant d'un

concepte molt recurrent dins la literatura infantil: l'alteritat.

Relació dels contes 
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https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFbDJvZU42OUdsZVU
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFQ2ZVbWtCeVhhTms
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFRmdLdFhNV1VtNlk
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFRDJORDRDZjFhcDQ
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFMUhjR1cxdmUyZ2s
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFa2xGeVh0OXBxNXc


Caixa didàctica
Mobilitat segura. Mou-te

pel carrer

Educació infantil
Educació Infantil
CI i 1r curs de CM

d'Educació Primària i
Educació Especial

Consisteix en una lona que representa una situació de trànsit de qualsevol poble o ciutat.
Està especialment dissenyada per a l'educació viària dels infants de 3 a 8 anys. El material

permet que els nens i nenes recordin i reflexionin al voltant d'activitats que fan cada dia als
carrers dels seus pobles i ciutats, per promoure que adoptin conductes segures en el trànsit.

Va companyada d'imatges amb situacions diferents narrades a la guia didàctica que
l'acompanya. Aquesta guia proposa una activitat concreta que es pot complementar amb

altres activitats d'educació per a la mobilitat segura. La guia té dues parts: una és per als de 3
a 6 anys i l'altra per als de 7 i 8 anys. En la guia també s'hi troba la explicació de les làmines

en color.

Pàgina de referència:
http://edums.gencat.cat/FitxaMaterial/_

yJsr4xAdEcGRz-dmtjsDdTxRsTAkHjKs

KitsCaixa valors
CM, CS i 1r cicle d’ESO

La proposta s'organitza en tres kits que es poden utilitzar de manera independent amb la
voluntat de reforçar des de l’escola els valors ètics i el compromís social. L’objectiu és

aprendre a respectar les normes, valorar la diversitat, ser tolerants, preocupar-se pels altres,
dialogar i comprometre’s. Per aconseguir-ho, es tenen en compte valors com l'autoestima, el
reconeixement de les pròpies qualitats i el domini de les capacitats i emocions. Es un recurs

per a l’ensenyament de la formació en valors socials i ètics com la convivència, la
responsabilitat, i el respecte vers els altres. La guia d'ús ajuda a estructurar i dinamitzar les

activitats.

El kit IDENTITAT permet treballar la valoració de les qualitats personals i l'autoestima.
El kit CONVIVÈNCIA inclou exercicis d'empatia per millorar la connexió i la comprensió dels

altres alhora que ajuda a desenvolupar el treball en col·laboració.
El kit RESPONSABILITAT ens convida a reflexionar sobre els mecanismes de la responsabilitat i

els tipus de responsabilitat.

guia d’us:
http://www.xtec.cat/serveis/crp/a89030
82/recursos/monografics/kitscaixa_valor

s/programa%20cat.pdf

Caixa pedagògica
Caixa de Somnis

Educació infantil
Educació Primària

Educació Secundària

És una maleta de llenguatge que ens ofereix un viatge a les entranyes del teatre de la mà de
Els Comediants. Té com a objectiu motivar l'interès pel teatre: per escriure'n, per llegir-ne,

per veure'n. Coneixerem el teatre a través de les diverses èpoques de la història. Està dividida
en dos compartiments. Al compartiment gran hi ha els jocs i a cada joc li correspon una cinta

de cassette, de l'1 al 9. En el compartiment petit hi ha el so: una guia parlada amb música,
veus, narracions i efectes especials. També inclou un teatrí per a treballar l'espai escènic, la

maquinària i la tramoia teatral, un equip de so, un micròfon, màscares i elements de
caracterització per explicar històries reals o inventades. Tots els elements permeten

l'adaptació a d'altres històries.
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http://www.xtec.cat/serveis/crp/a8903082/recursos/monografics/kitscaixa_valors/programa%20cat.pdf
http://www.xtec.cat/serveis/crp/a8903082/recursos/monografics/kitscaixa_valors/programa%20cat.pdf
http://www.xtec.cat/serveis/crp/a8903082/recursos/monografics/kitscaixa_valors/programa%20cat.pdf
http://edums.gencat.cat/FitxaMaterial/_yJsr4xAdEcGRz-dmtjsDdTxRsTAkHjKs
http://edums.gencat.cat/FitxaMaterial/_yJsr4xAdEcGRz-dmtjsDdTxRsTAkHjKs


Caixa didàctica
ExpressArt
(MACBA)

Educació infantil
Educació Primària

Forma part d’un projecte que consta de  dues parts: la primera part és el treball a l’escola
amb la caixa, i la segona part és una visita al MACBA. Aquest projecte vol destacar que l’art és
un mitjà  d’expressió  que ofereix  unes  possibilitats  gairebé  infinites  per  comunicar  idees,
sentiments,  opinions  i  emocions  i  pot  utilitzar  els  més  variats  materials,  objectes  i
procediments, els quals, al seu torn, poden significar coses ben diferents segons l’artista que
els fa servir.  L’objectiu principal és que tant els alumnes com els mestres gaudeixin de les
obres i puguin establir un diàleg amb elles, partint de la pròpia experiència, estimulant el
respecte i l’interès per l’art com a mitjà d’expressió, joc, representació i experimentació. Un
altre objectiu és donar a conèixer el treball d’uns quants artistes contemporanis que formen
part  de la Col·lecció del  Museu, per tal  de fomentar el  desig i  l’interès de l’alumnat per
conèixer i per aprendre. Un tercer objectiu és que els infants prenguin consciència de la seva
pròpia  capacitat  per  expressar-se,  i  que  la  desenvolupin  lliurement,  bo  i  minimitzant
imposicions i restriccions, en la mesura del que sigui possible, i animant-los a utilitzar alguns
dels elements o procediments que fan servir els artistes. La caixa didàctica està formada per
un conjunt de propostes didàctiques per realitzar a l’aula amb l’ajuda d’una colla de materials
(objectes  tridimensionals,  imatges  i  textos)  que  són  dins  d’una  caixa  de  fusta en  forma
d’embalatge d’obra d’art, amb tres calaixos independents a dins.

Guia per al professorat: 
http://www.macba.cat/uploads/200711
22/guia_expressart.pdf
 Pàgina de referència: 
http://www.macba.cat/es/expressart-
museo-portatil

Maleta pedagògica
Maleta d’anglès del

CRLE/SE Urgell

Educació Infantil
Educació Primària

Recull de 126 recursos en anglès en diferents formats: llibres de lectura (format petit i gran),
llibres de consulta per al professorat, quadern d’activitats, CD-roms, contes amb activitats,

vídeos, DVD, làmines DIN A 4 plastificades, llibres del professor i material fotocopiable.
Relació dels llibres

Maleta pedagògica  
Maleta d’anglès pels

projectes CLIL

CS d’Ed. Primària
ESO

Recull de material curricular en anglès de diferents àrees: Coneixement del medi, Educació
Visual i Plàstica,  Llenguatge, etc. Juntament amb altres llibres de lectura. En total hi ha 77
recursosdins aquesta maleta.   

Relació dels llibres

Maleta pedagògica
Children’sreaders

CS  d’Ed. Primària Recull de 15 contesde 4 editorials diferents. Relació dels llibres

Maleta pedagògica
Joana Raspall

Educació Primària
ESO

Batxillerat
Recull de 10 llibres escrits per Joana Raspall (poesia, teatre, contes i novel·les)

Relació dels llibres

Maleta pedagògica
Espriu

ESO
Batxillerat

Recull de 9 recursosa l’entorn de l’obra de Salvador Espriu (inclou un CD-ROM amb poesia
d’Espriu cantada per Raimon i 2 revistes)

Relació dels llibres
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https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFcjVpLW5zX2xxRVE
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFSjBDTWlpc2xwakE
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFTUdNVzlJaEZFWTQ
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFa054X2QzZTQ5Q0U
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFQkgxT2JGVDktak0
http://www.macba.cat/es/expressart-museo-portatil
http://www.macba.cat/es/expressart-museo-portatil
http://www.macba.cat/uploads/20071122/guia_expressart.pdf
http://www.macba.cat/uploads/20071122/guia_expressart.pdf


Maleta pedagògica
Emprenedoria

Educació Primària
ESO

Recull de 8 recursos sobre Emprenedoria (inclou 3 quaderns, 1 DVD i 1 revista)

Relació dels llibres

Maleta pedagògica
Maleta del 1714

Educació Primària
ESO

Batxillerat

Recull de 17 recursos al’entorn de la commemoració del Tricentenari de la Guerra de
Successió 1714-2014. Inclou diferents gèneres: novel·la d’acció i aventures, còmic històric,

novel·la històrica, mapa explicatiu, reconstrucció visual, propostes didàctiques, poema èpic,
relat infantil, relat sobre les protagonistes oblidades del conflicte (les dones que participaren

activament en els esdeveniments), etc.

Relació dels llibres

Maleta pedagògica
La història que en Roc Pons

no coneixia

CM i CS d’Educació
Primària

1r cicle d’ESO

Consta de 25 exemplars del llibre de lectura homònim.

Motxilla viatgera
ThetravellingRucksack.

Thewisefoxes

Educació Infantil
CI i 1r curs de CM

d’Educació Primària

Conté 7 llibres de lectura (levels 1 and 2), 4 Big books per explicar a classe, 1 CD amb l’àudio
de cada conte i cançons relacionades, 1 memòria USB amb els documents del Quadern de

viatge i 1 Carpeta de recursos (presentació del projecte, orientacions generals, orientacions
per a cada conte, fitxa tècnica del centre i quadern de viatge). Es tracta d’un conjunt de

materials pensats per introduir els nens i les nenes en l’ús de la llengua anglesa d’acord amb
la metodologia CLIL (content languageintegratedlearning). El projecte s’emmarca dins el Pla

de Lectura i el Pla d’impuls a les terceres llengües.

Més informació:

http://wisefoxescat.wordpress.com

Relaciódelsllibres
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https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFaVJabVBERnFkeTQ
http://wisefoxescat.wordpress.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFTl9YQUprMHZqdHM
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFMTJ1RXU2dk53c1k


Maleta pedagògica
De l’hort a casa

Ed. Primària
ESO

És un recull de materials didàctics destinats a desenvolupar competències orientades a fer un
ús responsable dels recursos naturals i tenir cura del medi ambient. Ens dóna consells i
orientacions per poder muntar un hort ecològic a l'escola o a casa. Ún dels objectius és

desenvolupar el sentit de la responsabilitat i el compromís amb la gestió de l’hort. Mostra de materials: 
http://mamaterra.info/ca/de-lhort-a-
casa.html
http://mamaterra.info/ca/recursos-
digitals.html

Caixa pedagògica
Coloraines 

2n cicle d’Educació
Infantil

El projecte es presenta amb 3 carpetes trimestrals per a cada curs d’Ed. Infantil. Cada
carpeta conté diversos recursos que els infants podran treballar de diferents maneres i en
diferents contextos. Es tracta d’un mètode globalitzat que ofereix una mirada innovadora i

pràctica per estimular l’aprenentatge dels infants. Planteja fer de la diversitat característica a
Educació Infantil i de les diferències entre els alumnes el motor d’aprenentatge a l’aula. D’una

banda evoca la plàstica, els colors, la creativitat i de l’altra fa referència a les intel·ligències
múltiples que tenim tots i cadascun de nosaltres. Conté una col·lecció de sis contes per cada

curs que permeten treballar la lectura amb moltes mirades. Els contes permeten treballar
diferents aspectes: l’educació emocional, l’educació lingüística i la lectura i l’educació visual i

plàstica.

Pàgina de referència: 
http://www.infantil.cruilla.cat/raco-de-
jocs/3-anys
Relació dels materials

Motxilla viatgera
Llengua francesa

Educació Primària
Educació Secundària

Es compon de 14 llibres de lectura de diferents nivells: introductori, nivell 1,  A1 +A2 i nivell
2. Tots els llibres inclouen un CD-ROM.

Relació dels llibres 

Maleta pedagògica
Maleta de francès

CS/ESO Recull de 24 llibres de lectura de diferents nivells: A1, A2 i B1 Relació dels llibres

Maleta CEPSE imaginació
català (6-8 anys)

EP CI Conté 37 llibres

Maleta CEPSE imaginació EP CM Conté 31 llibres
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https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFWEs3dVFaR21BVTQ
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFWG1hczFzM2VQZms
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFMUU3d1hieEtmOTQ
http://www.infantil.cruilla.cat/raco-de-jocs/3-anys
http://www.infantil.cruilla.cat/raco-de-jocs/3-anys
http://mamaterra.info/ca/recursos-digitals.html
http://mamaterra.info/ca/recursos-digitals.html
http://mamaterra.info/ca/de-lhort-a-casa.html
http://mamaterra.info/ca/de-lhort-a-casa.html


català (9-10 anys)

Maleta CEPSE imaginació
català (15-16 anys)

Educació Secundària Conté 29 llibres

Maleta CEPSE imaginació
castellà (15-16 anys)

Educació Secundària Conté 25 llibres

Maleta d’anglès per l’ESO.
Projecte CLIL

Educació Secundària Conté 20 recursos

Maleta violència de gènere Educació Secundària Conté 13 recursos

Maleta Mimi I la girafa blava
Educació Infantil i

Primària
Maleta amb 9 recursos per treballar la diferencia i la discapacitat

Maleta Mecanoscrit del
segòn orígen

Educació Secundària
Conté 30 exemplars del llibre: Mecanoscrit del segón origen de Manuel de Pedrolo. Edicions

62.

Maleta obres Pedrolo Educació Secundària Conté 13 recursos de l’autor Manuel de Pedrolo

Maleta Pinotxo
Educació Primària

CM/CS
Conté 25 exemplars del llibre: Pinotxo de Carlo Collodi. Editorial La Galerea
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Maleta de Matemàtiques Educació Primària Maleta elaborada pel SE de l’Urgell

Relació de materials

Maleta Pinotxo
Emocions I

Ed. Infantil i CI
Ed. Infantil i CI Maleta elaborada per la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. Disponible fins el juny de 2017

Maleta Pinotxo
Emocions II

CM CS

Primària
CM CS

Maleta elaborada per la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. Disponible fins el juny de 2017

Maleta Pinotxo
Emocions III
Secundària

Secundària Maleta elaborada per la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. Disponible fins el juny de 2017

Maleta diferents versions
de Pinotxo

Primària
CI i CM

Maleta elaborada per la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. Disponible fins el juny de 2017

La familia. Projecte Pinotxo
(CI,CM)

Primària
CI i CM

Maleta elaborada per la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. Disponible fins el juny de 2017

Els oficis. Projecte Pinotxo
(CI,CM,CS)

Primària
CI,CM,CS

Maleta elaborada per la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. Disponible fins el juny de 2017
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https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFVkR5aFByZXdLZW8


ALTRES CAIXES DIDÀCTIQUES I MALETES PEDAGÒGIQUES QUE ES PODEN DEMANAR EN PRÉSTEC. CURS 2016-2017 

Recurs Alumnat destinatari Descripció dels materials Fotografia i pàgina de referència 

Maleta bucodental CI d’Ed. Primària
El seu objectiu es facilitar recursos i metodologia per a la didàctica de la higiene bucal. Ha estat

elaborada pel Servei de Salut de l'Ajuntament de Sant Cugat. Relació del contingut 

Maleta viatgera del
Quebec. Boîte à Quebec

CS d’Ed. Primària
ESO

Maleta per a descobrir el Quebec. El seu objectiu és la difusió de la cultura i la identitat de les
comunitats del Quebec. La maleta ofereix una sèrie d'eines pedagògiques i recursos per abordar

diferents aspectes del Quebec: la cultura i la identitat de les comunitats del Quebec, les arts
escèniques, la literatura, el cinema, les tradicions, la geografia.... Es compon de llibres, DVD,CD,

fotografies i objectes diversos.
Es demana a l’Oficina del Quebec de Barcelona.  93 476 42 58. qc.barcelone@mri.gouv.qc.ca

Més informació i relació del
contingut: http://www.xtec.cat/crp-
urgell/mediateca/maletesicaixes/fitx

ers/maleta%20quebec.pdf

Motxilla bioclimàtica ESO i BATX

La Motxilla Bioclimàtica, és un programa educatiu promogut pel Camp
d’Aprenentatge de Juneda, les Obagues, eines educatives, l’associació  Lo

Secanet i la Universitat de Lleida. El projecte La motxilla bioclimàtica està plenament vinculat a
l’educació per a la sostenibilitat.

CAIXA DELS PIRATES Educació infantil,
primària i secundària

Maleta del Museu Marítim de Barcelona
Una caixa per conèixer el fenomen de la pirateria al llarg del temps i en diferents àrees,

principalment al Mediterrani (segles XV i XVI) i a l'Atlàntic (segles XVII, XVIII i XIX). Dins es troben
novel·les d'aventures, pel·lícules, fotografies, objectes variats com ara banderes, barrets, cartes

de navegació, un tresor i un dossier d'informació.

8

http://www.xtec.cat/crp-urgell/mediateca/maletesicaixes/fitxers/maleta%20quebec.pdf
http://www.xtec.cat/crp-urgell/mediateca/maletesicaixes/fitxers/maleta%20quebec.pdf
http://www.xtec.cat/crp-urgell/mediateca/maletesicaixes/fitxers/maleta%20quebec.pdf
mailto:qc.barcelone@mri.gouv.qc.ca
https://drive.google.com/open?id=0B2sHv8HoIKkFd1A1aTFWMGV2YmM


Recurs Alumnat destinatari Descripció dels materials Fotografia i pàgina de referència 

CAIXA HABITANTS DEL
MAR

Educació Infantil i Primer
Cicle d'Educació

Primària

Maleta del Museu Marítim de Barcelona
Amb aquesta caixa didàctica proposem conèixer les característiques i comportament d'alguns

animals marins, on viuen, com s'alimenten, com es relacionen; conèixer algunes de les
adaptacions dels organismes al medi marí, tot això a través d'un conte, titelles i de diferents

materials amb els que poder observar, tocar i aprendre.

CAIXA NICO I ELS SEUS
AMICS

Educació infantil i 1r
cicle d'educació primària

Maleta del Museu Marítim de Barcelona
A través del conte de “La gran aventura de Nico i els seu amics” s'apropa el món del mar als més
petits. L'objectiu és que comprenguin coses bàsiques com ara per què floten els vaixells, per què
serveixen les veles, i també que coneguin el món dels pirates, dels pescadors, de les sirenes i dels
elements del mar més destacats. Per aconseguir-ho, dins la caixa es troben el llibre il·lustrat del
conte, un guinyol amb tots els personatges, un CD amb cançons, activitats per a experimentar la

flotació... i un dossier didàctic
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