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Biblioteca Jaume Vila i Pascual 



PRESENTACIÓ 
 
 
Els Materials per l’aula, és una guia del material que tenim disponible a la 
biblioteca i que els centres educatius poden sol·licitar. 
 
Com demanar-los?  
 
Cal posar-se en contacte amb la biblioteca i demanar el lot que volem per 
correu electrònic. Poden demanar-ho els centres educatius del municipi i/o de 
l’entorn. La biblioteca es reserva el dret de denegar un lot i així ho considera.  
 
Quan de temps es poden tenir?  
 
El període de préstec és de dos mesos, encara que es pot demanar pròrroga. 
La biblioteca procurarà les entregues dels lots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca Jaume Vila i Pascual 
Major, 51 
08790 Gelida 
937792809 
biblio.gelida@diba.cat 
 
 

 
 
 

Recordeu que podeu consultar el catàleg de la biblioteca:  
www. argus.biblioteques.gencat.cat 

 
 
 
 
 
 

 



1. Em dic...  
Consta de 12 maletes presentades per un personatge històric 
que representen una branca del coneixement humà: art, 
història, ciència literatura, música, etc. Aquest personatge 
ens convida a fer una passeig per diferents documents 
relacionats amb ell. 
Així trobem personatges com Jules Verne,  Einstein, Miguel 
de Cervantes, Cleòpatra, Saint-Exupéry, Picasso, ... 
 

 
 

2. Maleta de l’aigua 
Conté un recull de documents relacionats amb els oceans, els 
rius, l’aigua i el seu sentit místic i ritual. També trobem contes, 
dvd’s i cd’s. 
 

 
3. Minerals al natural  

Conté tres capses amb una col·lecció de minerals del nostre 
país que es poden manipular . Inclou  guia de reconeixement i de treball. 

 
 

 
 

4. Aprendre anglès. Discover 
English with Ben & Bella 
Material en anglès que permet l’aprenentatge de la 
llengua anglesa a partir dels 2 anys d’una forma 
divertida i amena. 
Conté 6 llibres de contes, 6 cd per escoltar mentre es 
llegeix, llibre de cançons, 4 cd, 18 dvd, quadern 
d’activitats i guia didàctica. S’acompanya de les 
titelles i un trencaclosques. 
El lot compta amb el suport de l’Enciclopèdia Britànica 
i ha rebut nombrosos premis. 
 

 
 



5.Treballem la Biodiversitat 
TÍTOL: Biodiversitat 
COL·LECCIÓ: Ciències de la Terra 
EDICIÓ I PRODUCCIÓ:  Tibidabo Edicions 
 
L’obra consta de 4 DVD i 1 llibre amb exercicis 
 

 
DVD 1:ELS ORÍGENS (39 min): S’explica l’origen de la vida i les evolucions 
que condueixen fins l’ésser humà actual. També es parla de l’evolució de les 
espècies, fent especial esment a les teories de Charles Darwin. 
DVD 2: ESPÈCIES I EXTINCIONS (56 min): S’explica el concepte de 
biodiversitat i es presta especial atenció a les espècies, tant a la seva evolució, 
com a la seva classificació, i les extincions d’espècies. 
DVD 3: CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT  (70 min): S’expliquen les 
causes i efectes de la pèrdua de biodiversitat i es proposen solucions per frenar 
aquesta pèrdua 
DVD 4: BIOTECNOLOGIA I DIVERSISTAT HUMANA  (51 min): Es parla dels 
diferents usos que ha fer l’home de la genètica i s’explica l’evolució de l’espècie 
humana i la diversitat cultural humana. 

 

6.Conflictes escolars 
TÍTOL: Conflictes escolars. Respostes educatives 
EDICIÓ I PRODUCCIÓ: Tibidabo Edicions 
 

L’obra consta de 4 DVD 
 

Aquesta obra ofereix elements d’anàlisi que permeten la 
identificació de problemes i situacions i aportar uns criteris 

d’actuació en quatre àmbits que afecten la convivència escolar 
 
DVD 1: "ELS CONFLICTES ESCOLA/FAMÍLIA"  (30 min.) Aquest bloc explica 
els problemes de relació entre l'escola i la família, que són l'origen dels 
conflictes més importants que pateixen el sistema educatiu i els professors i 
alumnes. També s'explica com tractar de mantenir i potenciar aquesta bona 
relació per evitar posteriors problemes. 
 

DVD 2: "ELS CONFLICTES PROFESSORAT/ALUMNAT”  (30 min): Aquest 
bloc va destinat a aportar informació, reflexió i debat sobre les relacions entre el 
professorat i l'alumnat i els conflictes que se'n deriven. Per aconseguir un 
aprenentatge efectiu i un bon ambient a les classes cal pal·liar i evitar aquests 
conflictes. 

 

DVD 3: "ELS CONFLICTES ENTRE ALUMNES"  (30 min): Aquest bloc explica 
la necessitat d'aconseguir i mantenir unes bones relacions entre els alumnes, 
amb això s'evitaran possibles problemes i s'aconseguirà un molt bon clima de 
treball i bon ambient a les classes. 

 

DVD 4: "ELS CONFLICTES EN L’ENTORN ESCOLAR "  (30 min). En aquets 
darrer bloc s'explica la importància d'aconseguir que l'entorn escolar sigui el 
més òptim possible, ja que això ajuda a que l'ambient dins de l'escola sigui, 
també, el més adient. 
 



 

7.Educar en valors 
EDICIÓ I PRODUCCIÓ: Debita-ho Edicions 
 

L’obra consta de 4 DVD 
 
 

Educar en valors ofereix respostes a aquest interès social 
per la  transmissió de valors als joves i mètodes i materials 
per tal que aquesta transferència de valors sigui posada en 
pràctica de la manera més satisfactòria possible. 
 

 

DVD 1: " APRENDRE A SER RESPONSABLE ":  Aquest bloc explica les 
responsabilitats que han d'aprendre a adquirir els adolescents, ja sigui vers ells 
mateixos com vers els altres, per, així, poder formar-se més adequadament 
com persones. 

 
 

DVD 2: "APRENDRE A SER RESPECTUÓS”:   Aquest bloc va destinat a 
aportar informació, reflexió i debat sobre quatre àmbits en què hem d'aplicar el 
respecte si volem aconseguir una convivència harmònica amb nosaltres 
mateixos, amb els que ens envolten i amb el nostre entorn. 

 
 

DVD 3: "APRENDRE A SER EMPÀTIC" : Aquest bloc explica la necessitat de 
ser capaços d'entendre els altres, de posar-nos en el seu lloc per, així, enfortir 
les relacions humanes, fomentar la comunicació entre les persones i millorar la 
societat. 

 
 

DVD 4: "APRENDRE A AUTOREGULAR-SE":   En aquest darrer bloc s'explica 
la importància de l'autoconeixement. Si l'adolescent es coneix ell mateix serà 
capaç de controlar els seus impulsos negatius i d'afrontar les contrarietats amb 
una actitud més positiva. 

 
8.Matemàtiques d’ESO 
EDICIÓ I PRODUCCIÓ: Tibidabo edicions 
 
 

L’obra consta de 4 DVD i una guia didàctica 
 

Matemàtiques. Primer i Segon curs d'ESO, consta de 4 DVD, 
amb una durada total de 2 hores, on s'acompanyen les 
explicacions amb il·lustracions i imatges, diferents conceptes 
matemàtics. 
TÍTOL: Matemàtiques tercer i quart d’ESO 

EDICIÓ I PRODUCCIÓ: Tibidabo edicions 
 

L’obra consta de 4 DVD i una guia didàctica. 

Matemàtiques. Tercer i Quart curs d'ESO, consta de 4 DVD, amb una durada 
total de 2 hores, on s'acompanyen les explicacions amb il·lustracions i imatges, 
diferents conceptes matemàtics. 
 
 

 
 



9.Documentals 
TÍTOL: Temàtica visual 62 
EDICIÓ I PRODUCCIÓ: Grup 62 
 
 
 

Aquesta obra consta de 15 DVD sobre els temes essencials de la ciència, la 
tecnologia i la societat. 
DVD 1: L’univers 
DVD 2: Matèria i energia I,II 
DVD 3: El sistema solar I, II 
DVD 4: Elements 
DVD 5: La terra 
DVD 6: Ecosistemes 
DVD 7: Cèl·lula i genètica 
DVD 8: Les plantes i els animals. Insectes i rèptils 
DVD 9: Ocell i mamífers. Vida i evolució 
DVD 10: El cos humà I, II 
DVD 11: El cos humà III, IV 
DVD 12: Medi ambient i progrés 
DVD 14: La vida a l’espai. Electrònica i imatge 
DVD 15: Societat 
 

10.Cinema 
 
TÍTOL: Fet i Amagar  Volum 1. Barbazan: el gabinet de la por. La 
caseta a l’arbre. La ciutat de la llana. Contes celestes. Kazkahuete. 
EDICIÓ: Federació catalana de Cineclubs 
EDAT: Entre 4 i 8 anys 
 
Consta de cinc curtmetratges musicals sense diàleg, amb una 
durada total d’uns 45 minuts. 

 
 

TÍTOL: Fet i Amagar  Volum 2. L’ou dur. El rínxol solitari. 
Melmelada de taronja. Kele. Un ocellot a propulsió. Diari de viatge. 
Toqui la botzina, si us plau. Adéu denteta, adéu!. Tancat. Caramels. 
EDICIÓ: Federació catalana de Cineclubs 
EDAT:  Entre 5 i 11 anys 
 
Consta de deu curtmetratges que destaquem per la utilització 
de diferents tècniques d’animació: dibuix, animació per 
ordinador, plastilina, i animació de ninots. Es tracta d’un 

material inèdit a l’Estat Espanyol, que va presentar-se a la Mostra Internacional 
d’Animació de Catalunya ¡, l’ANIMAC 2007. Tots els curts són sense diàlegs. 
Durada total aprox. 55 minuts. 

 
TÍTOL: En son de paz  
EDICIÓ: Seminario Galego de Educación para la Paz 
DURADA:  29 minuts 
No és només un documental commemoratiu del 20è aniversari 
també conté recursos didàctics, contes, etc. per treballar 
directament amb els nens els valors d’una Cultura de Pau. 


