
Presentar el racó emocional per treballar les emocions al llarg del curs.

Món 
d’emocions

EL  RACÓ  EMOCIONAL

LA  NIMFA  NECESSITA  UN  ESPAI

Fa uns dies que la nimfa no surt a fer el seu passeig diari pels voltants 

de l’estany.

L’òliba l’ha anat a veure, però la nimfa ha posat un cartell a l’entrada 

de casa seva que diu:

—Què li deu passar? —es diu l’òliba—. No em quedaré pas sense 

fer res. Tinc una idea per saber què li passa.

Aleshores, li escriu la nota següent:

 

SI US PLAU, NO EM MOLESTEU. 
VULL ESTAR SOLA.
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Estimada amiga,

Com que vols estar sola, he decidit 

escriure’t. 
Et trobo a faltar, així que quan 

tinguis ganes de xerrar una estona, 

ja saps que pots comptar amb mi. 

Sigui quin sigui el teu problema 

segur que té solució.

L’òliba



10

Al cap de poc, l’òliba rep una altra nota que diu:

Aquell vespre, les dues amigues es van retrobar ben alegres. De 

vegades necessitem estar sols una estona per veure les coses amb 

calma.

Gràcies, òliba,

Estar sola m’ha anat bé, però saber q
ue 

tinc una amiga, m’ha acabat d’animar!

Ens veurem al vespre, a la lectura 
de 

contes de tardor.

Gràcies per tot!

La nimfa
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1. Respon les preguntes:

•	 On és la nimfa?

 Al llac, passejant.  A casa de l’òliba.  A casa seva, tota sola.

•	 Per què la nimfa no vol que la molestin? 

 

•	 Què se li acut a l’òliba per saber què li passa a la nimfa? 

 

•	 Què ha escrit l’òliba? Què hauries escrit tu?

•	 Alguna vegada t’has sentit com la nimfa? Què vas fer? 

 

El racó per estar en silenci també pot ser un espai per pensar com 

solucionar els teus problemes, utilitzant les consignes 

següents:

 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?

Ja saps que pots 
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Per  fer  en  grup

Per  acabar

2. El racó de les emocions. 

3. Ja tens un racó d’emocions a casa teva?  

•	 On creus que podries fer-lo? 

 

Comenta-ho amb els de casa i, si és possible, tingues el teu propi raconet.

– Feu un racó a l’aula per dedicar-lo a les emocions.

– En primer lloc, penseu i decidiu on el podeu col·locar dins de l’aula.

–  Penseu frases que ajudin quan sentiu tristesa, ràbia, por o ganes 

d’estar sols. 

–  Omple aquests cartells amb frases 

teves i dels companys:

         

         

         

         

         

         

   

–  Utilitzant cartolines de colors, copieu, 

retalleu i pengeu els cartells al racó. 
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Per  començar

Reconèixer i identificar les emocions bàsiques.

1.  DESCOBRINT  LES  EMOCIONS

1. Assenyala quines d’aquestes paraules indiquen emocions.

                      
                          

2. Dibuixa cares que representin les emocions anteriors.

3. Llegeix i relaciona cada emoció amb el que sol provocar:

 •	 	Tinc pessigolles a l’estómac, bado els ulls 

i la boca.

 •	 	Em sento incòmode. Se’m posen les galtes 

vermelles.

 •	 Em noto sense forces i amb ganes de plorar.

 •	 	Sento inquietud i ganes d’amagar-me. El 

meu cos tremola.

 •	 	Arrugo el front, tinc la panxa tensa i tinc 

ganes de cridar. 

 •	 	Sento energia per tot el cos i tinc ganes de 

somriure i de saltar.

sorpresa esport estudiar felicitat

 ALEGRIA •

 TRISTESA •

 RÀBIA •

 SORPRESA •

 POR •

 VERGONYA •

vacances tristesa ràbia pluja
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4. El joc de les emocions. 

Intenta imaginar què li passa a algú quan sent una emoció.

Per  fer  en  grup

Per  acabar

–  En grups de sis fareu un joc de cartes 

amb les sis emocions de l’activitat 3. 

–   Dibuixa una persona de cos sencer que 

expressi l’emoció que hagis triat.

–  Trobaràs la carta per fer el dibuix a la 

pàgina 81 d’aquest quadern.

–  Quan les hagueu dibuixat i pintat, 

jugareu a imaginar què li passa a cadascú.

1. Repartiu les cartes.

2. Per ordre, representareu l’emoció de la carta que us hagi tocat.

3. Els altres direu què creieu que sent el vostre company i per què.

Per exemple, si algú representa la sorpresa podeu dir: 

«Potser ha vist un elefant al lavabo!» 

«Té al davant la seva cantant preferida.»

«S’ha llevat i hi ha xocolata amb xurros a taula.»

– Escriu què han dit els teus companys quan has representat la teva 

emoció.

 

5. Com et sents en aquest moment? Expressa-ho amb dues paraules.

 i .


