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En arribar a classe, la mestra explica als nens i les ne-
nes que aviat acabaran les classes i cal preparar una 
funció. La festa de fi de curs serà molt original en-
guany: prepararan vestits de paper, es maquillaran i 
ballaran seguint el so de les cançons! Alguns infants 
diuen que no saben ballar i altres que els fa vergo-
nya. De segur que un assaig general de l’espectacle 
de dansa els fa gaudir i canviar d’opinió!

TEMÀTICA: la confiança i la seguretat en un 
mateix, la superació personal, l’autoestima, les 
inseguretats i la companyonia. 

GÈNERE: llibre il·lustrat.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el valor de la superació 
personal i la importància de l’autoestima i 
l’autoconfiança.

CLAUS PER A LA LECTURA
Superació personal
En conèixer la notícia de l’espectacle de dansa, alguns 
infants senten inseguretats. No obstant això, a poc a 
poc ho superen, es deixen dur pel ritme de la música 
i acaben ballant.

Autoestima
La superació de les nostres inseguretats i temors 
reforça l’autoestima que, al seu torn, ens facilita fer 
front als futurs obstacles que anem trobant a la vida.

Companyonia
Quasi sempre, gaudir de la companyonia i passar una 
bona estona és més important que realitzar una acti-
vitat de manera perfecta. De fet, moltes vegades n’és 
la finalitat en si mateixa.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

  Tadeo Jones és una pel·lícula que ens 
mostra la necessitat de confiar en nosaltres 
mateixos, potenciar les nostres virtuts i no 
rendir-nos davant de les adversitats.

   A voltes em sento petita, un àlbum il·lustrat 
sobre l’autoestima dels nens i les nenes.

  Kung Fu Panda ens mostra la necessitat de 
tenir un bon concepte d’un mateix i de 
confiar en les capacitats pròpies.

  Demanar als infants que diguin coses que 
abans no sabien fer i que ara, després 
d’intentar-ho i practicar-ho, sí que en són 
capaços. 

  Organitzar un taller de risoteràpia infantil 
per reforçar la importància de gaudir 
i passar-ho bé amb els nostres amics i 
companys.

                


