
9Introduir el racó emocional a la classe.

Món 
d’emocions

EL  RACÓ  EMOCIONAL

PROBLEMES  A  L’ESTANY

La nimfa i l’òliba eren amigues. Totes dues vivien a prop de l’estany, 

l’una entre els joncs i l’altra, al tronc del saüc. Un dia, la nimfa va 

convidar dues companyes a berenar. Mentre xerraven i reien, l’òliba 

va sortir del seu racó de l’arbre de mal humor i els va dir a les nimfes 

quatre de fresques. 

—Quin mal geni!—van exclamar elles—. Però si només són les cinc 

de la tarda...
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La nimfa i l’ocell van estar enfadats, fins que la nimfa, després de 

donar-hi voltes, va entendre el que havia passat.

—És clar! Ella dorm de dia i l’hem despertada, pobra!

I per demanar disculpes a l’òliba, li va dur castanyes i li va dir que la 

propera vegada anirien lluny del seu racó, per no molestar-la.

—Gràcies —va contestar-li l’òliba—. I disculpa el que us he dit 

abans, però quan no dormo, estic de mala lluna!
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1. Per què es va enfadar l’òliba?

2. Quina solució va trobar la nimfa?

3. Com hauries resolt el problema? 

4. Quines d’aquestes opcions li aconsellaries a la nimfa?

 Seguir enfadada amb l’òliba.

 Dir que li sabia greu haver-la despertat.

 Anar a fer un volt amb ella per parlar.

 El proper cop, convidar-la a la reunió.

5. Per resoldre problemes podem seguir les consignes màgiques.

 STOP ➜ M’aturo i no faig res ni dic res. 

 RESPIRO ➜  Agafo aire i el deixo anar a poc a poc.

 SENTO ➜ Com em sento?

 PENSO ➜ Quin problema tinc?

 INVESTIGO ➜  Com el puc solucionar? 

 SOLUCIONO ➜ Quina és la millor solució?

 AVALUO ➜  Com ho he fet i com ha anat?

•	 Quina consigna creus que et seria més fàcil? 

•	 I la que et costaria més? 



6. El racó emocional a la classe. 

Comenceu penjant-hi els cartells de les consignes màgiques. 

•	 Tria una consigna, copia-la i fes-ne un dibuix en un full.

2. RESPIRO

Agafo aire i el deixo 

anar a poc a poc.

3. SENTO
Com em 
sento?

4. PENSO
Quin problema 

tinc?

5. INVESTIGO
Com el puc 
solucionar?

6. SOLUCIONO
Quina és la 

millor solució?
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Per  fer  en  grup

Per  acabar

– Trieu un racó de la classe.

– Poseu-hi una taula i una cadira per seure.

–  Aquest serà el racó de les emocions. Quan vulguis sentir serenitat, 

alegria o benestar, pots demanar permís per seure-hi una estona.

Al racó de les emocions aprenc a resoldre  

tot tipus de situacions.

7. Llegeix i recorda:

7. AVALUO
Com ho he fet 
i com ha anat?

1. STOP
M’aturo i no faig 

res ni dic res.
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Per  començar

Reconèixer i identificar les emocions bàsiques.

1.  UN  MÓN  PLE  D’EMOCIONS

1. Llegeix aquesta història i respon les preguntes:

Un dia, una àvia va preguntar al seu nét: 
—Saps què és l’alegria? 
El nen va contestar que sí. 
—I com ho saps, si mai l’has vista? 

—va dir l’àvia.
El nét va quedar en silenci uns 

segons, i després de pensar-hi, va dir: 
—Tampoc no veig el silenci, però si 

callo, el sento. 
—Sí, senyor. Com el silenci, 

l’alegria, la por i totes les emocions 
ens envolten. No les veiem, però les 
sentim, si estem atents. I és curiós, 
perquè sense aquestes coses invisibles, 
la nostra vida no tindria color!

2. Les emocions són visibles o invisibles?

3. Com pots saber si algú està content?

4. Quantes emocions coneixes?
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5. Representem les emocions. 

6. Dibuixa’t en un full fent cara d’una emoció i ensenya el dibuix a un 

company.

 Sí, l’ha endevinada.    No l’ha endevinada, ha dit que era… 

Per  acabar

Per  fer  en  grup

7. Llegeix cada definició i relaciona-la amb l’emoció corresponent:

 Tothom em mira i m’he posat vermella. • •	 Sento ràbia.

 Tinc ganes de plorar o d’estar sol. • •	 Sento alegria.

 Em sento bé, tinc ganes de saltar i ballar.  • •	 Sento vergonya.

 Tremolo pensant en una cosa dolenta. • •	 Sento tristesa.

 Estic de mal humor i tinc ganes de cridar. • •	 Sento por.

–  Un company sortirà al mig de la classe 

per representar una emoció i l’heu 

d’endevinar.

–   A través de l’oïda, amb els ulls tancats, has 

d’endevinar de quina emoció es tracta; si 

riu, fa soroll, salta, plora o s’enfada:

  

–  Ara, amb els ulls oberts, tapa’t les 

orelles i mira d’endevinar quina emoció 

representa la persona que ha sortit:  

•	   Com t’ha resultat més fàcil d’endevinar les emocions?

  Amb els ulls tancats.   Amb les orelles tapades.


