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ANNEX 1: MARC TEÒRIC 

1.1.-Concepte d’emoció 

L’emoció ha estat descrita i explicada de forma diferent pels diversos estudiosos que s’han ocupat del 
tema. 

Salovey i Mayer (1990: 186) defineixen l’emoció com a “respostes organitzades, creuant límits de molts 
subsistemes psicològics, incloent els subsistemes fisiològic, cognitiu, motivacional i experiencial. Són 
diferents dels humors. Les emocions són més curtes i intenses”. Es tracta d’una definició recent dins la 
Psicologia i amb una clara orientació cognitiva. 

Per a Le Doux (1999: 45) l’emoció és un constructe directament relacionat amb l’evolució: respostes 
físiques controlades pel cervell que varen permetre sobreviure a organismes antics en entorns hostils i 
procrear. 

Acarín (2001: 5) considera que és la resposta a una situació experimentada, “reaccions organitzades 
pel sistema nerviós en funció dels continguts conscients i inconscients que s’han produït en el cervell”. 

Fernández-Abascal, Palmero i Martínez-Sánchez (2002: 19) defineixen les emocions com “processos 
episòdics que, esdevinguts per la presència d’algun estímul o situació interna o externa, que ha estat 
avaluada i valorada com a potencialment capaç de produir un desequilibri en l’organisme, donen lloc a 
una sèrie de canvis o respostes subjectives, cognitives i fisiològiques i motor expressives; canvis que 
estan íntimament relacionats amb el manteniment de l’equilibri, és a dir, amb l’adaptació d’un 
organisme a les condicions específiques del medi ambient en continu canvi”. 

Podríem continuar citant una extens llistat de definicions sobre emoció; tanmateix, proposem per la 
seva actualitat i multidimensionalitat, la definició que suggereix Bisquerra (2000: 61), que considera 
que “l’emoció és un estat complex de l’organisme caracteritzat per una excitació o pertorbació que 
predisposa a una resposta organitzada. Les emocions es generen habitualment com a resposta a un 
esdeveniment extern o intern”. 

Components de l’emoció: 

Neurofisiològic: Respostes involuntàries: taquicàrdia, rubor, sudoració, sequedat a la boca, 
neurotransmissors, secrecions hormonals, respiració, pressió sanguínia, etc. 

Comportamental: Expressions facials (on es combinen 23 músculs): to de veu, volum, ritme, moviments 
del cos, etc. Aquest comportament es pot dissimular. 

Cognitiu: Vivència subjectiva, que coincideix amb el que es denomina sentiment. Permet etiquetar una 
emoció, en funció del domini del llenguatge. Solament es pot conèixer a través de l’autoinforme. 

L'emoció, en la seva definició més general, és un intens estat mental que sorgeix en el sistema nerviós 
de manera espontània i provoca una resposta psicològica positiva o negativa. És un impuls involuntari 
originat com a resposta als estímuls de l'ambient que indueix sentiments tant a l'ésser humà com en 
animals i que desencadena conductes de reacció automàtica. L'emoció és matèria d'estudi de la 
psicologia, neurociència i, més recentment, de la intel·ligència artificial. 
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Una emoció és un procés que s’activa quan l’organisme detecta algun perill, amenaça i desequilibri amb 
la finalitat de posar en marxa recursos que es troben al seu abast per controlar la situació (Fernández – 
Abascal i Palermo, 1999). Per tant, les emocions són mecanismes que ens ajuden a reaccionar amb 
rapidesa davant successos inesperats que funcionen de manera automàtica, són impulsos per actuar. 
Cada emoció prepara a l’organisme per a una classe diferent de resposta; per exemple, la por provoca 
un augment del batec cardíac que fa que arribi més sang als músculs afavorint la resposta de fugida. 

Les emocions són pròpies de l’ésser humà. Es classifiquen en agradables i desagradables en funció de 
la seva contribució al benestar o malestar. 

Totes les emocions, tant de caràcter agradable com de caràcter desagradable, compleixen funcions 
importants per a la vida. 

Totes les emocions són vàlides. No existeixen emocions bones o dolentes. Les emocions són energia i 
l’única energia que és negativa és l’energia estancada. Per aquesta raó, és necessari expressar les 
emocions negatives retingudes que poden desencadenar problemes majors. 

No podem desconnectar o evitar emocions. Qualsevol intent per controlar-les a través del consum de 
tabac, alcohol o altres drogues pot generar problemes importants a llarg termini. 

Podem aprendre a manejar-nos amb els nostres estats emocionals. 

1.2.-Concepte d’educació emocional 

L'educació emocional és una innovació educativa que respon a necessitats socials no ateses en les 
matèries acadèmiques ordinàries. La fonamentació està en el concepte d'emoció, teories de l'emoció, la 
neurociència, la psiconeuroimmunologia, la teoria de les intel·ligències múltiples, la intel·ligència 
emocional, el fluir, els moviments de renovació pedagògica, l'educació psicològica, l'educació per la 
salut, les habilitats socials, les investigacions sobre el benestar subjectiu, etc. L'objectiu de l'educació 
emocional és el desenvolupament de competències emocionals: consciència emocional, regulació 
emocional, autogestió, intel·ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar. La pràctica de 
l'educació emocional implica dissenyar programes fonamentats en un marc teòric, que per dur-los a la 
pràctica cal comptar amb professorat degudament preparat, per a recolzar la tasca del professorat es 
necessiten materials curriculars; per avaluar els programes es necessiten instruments de recollida de 
dades, etc. 

1.3.- Concepte d’intel·ligència emocional 

La intel·ligència emocional és un constructe que ha despertat l’interès dels investigadors des de l’article 
de Salovey i Mayer (1990). Segons aquests autors, la intel·ligència emocional consistia en l’habilitat de 
manejar les emocions i els sentiments, distingir-los i emprar aquests coneixements per dirigir els propis 
pensaments i accions. Aquesta definició ha estat re formulada amb el pas del temps (Mayer i Salovey, 
1993, 1997; Mayer, Caruso i Salovey, 1999, 2001; Mayer, Salovey i Caruso, 2000). Una de les més 
considerades és la següent (Mayer i Salovey, 1997: 10): “la intel·ligència emocional inclou l’habilitat de 
percebre amb precisió, valorar i expressar emoció; l’habilitat d’accedir i/ o generar sentiments quan 
faciliten pensaments; l’habilitat de comprendre l’emoció i el coneixement emocional; i l’habilitat de 
regular les emocions per promoure el creixement emocional i intel·lectual”(traducció de Bisquerra, 
2003: 18). 
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Estat de la qüestió Salovey i Mayer la veieren relacionada amb la intel·ligència social de Thorndike : 
“l’habilitat d’entendre i tractar amb persones”. Una conceptualització de la intel·ligència emocional per 
Salovey i Mayer (1990) considera tres dimensions: 

 Avaluació i expressió de l’emoció: 
-En un mateix: capacitat o incapacitat (alexitímia) lingüística i 
expressió no verbal. 
-En els altres: comunicació no verbal. Empatia. 

 Regulació de les emocions: 
-En un mateix: regulació de l’humor. 
-En els altres: capacitat de persuadir una audiència. Eloqüència. 
  

 Ús de la intel·ligència emocional: 
-Planificació flexible. 
-Pensament creatiu. 
-Atenció dirigida a nous problemes. 
-Emocions motivadores. Persistència malgrat els obstacles. 

Aquesta caracterització fou realitzada uns anys abans del llibre de Goleman i té alguns matisos diferents 
respecte de la versió popularitzada. L’èxit del concepte obligà Salovey i Mayer (1997) a revisar la 
definició que ells mateixos havien donat el 1990. 

Així doncs, Salovey i Mayer (1997) parlen de la necessitat de clarificar la definició d’intel·ligència 
emocional, ja que cada llibre o article dóna una definició diferent. 

Tornen a la idea original d’explorar els dos components que vincula el concepte, intel·ligència i emoció, 
així com les seves relacions. 

Convé tenir present, però, que no tot el que connecta emoció i intel·ligència és propi de la intel·ligència 
emocional, com ho demostra el caràcter disruptiu que pot tenir l’emoció. 

Per a Salovey i Mayer (1997) la intel·ligència emocional és l’habilitat per percebre les emocions, accedir 
i generar emocions per assistir el pensament, entendre i conèixer emocions i saber-les regular per 
promoure el creixement emocional i Disseny, desenvolupament i avaluació d’un programa d’educació 
emocional intel·lectual”. 

Les emocions fan el pensament més intel·ligent i un pensa intel·ligentment amb les emocions. D’aquesta 
manera, Salovey i Mayer retornen al treball inicial de connectar 

la intel·ligència emocional amb els estudis sobre la intel·ligència. Posteriorment, Mayer, Salovey i 
Caruso (2000) defineixen la intel·ligència emocional com un model de quatre branques relacionades 
entre si: 

 Percepció emocional: les emocions són percebudes i expressades. 
 Integració emocional: les emocions sentides passen a formar part del sistema cognitiu com a 

senyals que influeixen la cognició (integració emoció-cognició). 
 Comprensió emocional: senyals emocionals en relacions interpersonals són enteses, la qual cosa 

repercuteix en la mateixa relació. 
 Regulació emocional (emotional management): els pensaments promouen el creixement 

personal, intel·lectual i personal. 
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Goleman recull aquest concepte generat per Salovey i Mayer i les aportacions sobre les intel·ligències 
personals de Gardner (1995: 96), que ja prenien en consideració les dimensions afectives o emocionals 
mitjançant el domini d’un conjunt d’habilitats per a la solució de problemes. Goleman amplia i 
desenvolupa el concepte d’intel·ligència emocional, que contempla competències com: 
autoconeixement, autocontrol, autoregulació... tant de les emocions i habilitats pròpies, com alienes. 

Per a Goleman (1995: 43-44), la intel·ligència emocional consisteix en: 

1.Conèixer les pròpies emocions.-El principi de Sòcrates “coneix-te tu mateix” ens parla d’aquesta peça 
clau de la intel·ligència emocional : tenir consciència de les pròpies emocions ; reconèixer un sentiment 
en el moment que ocorre. Una incapacitat en aquest sentit ens deixa indefensos enfront les emocions 
incontrolades. Per exemple, l’alexitímia és la malaltia caracteritzada per la incapacitat d’expressar 
emocions. Quan es posen paraules a l’emoció, un s’apropia d’allò i quan hi ha consciència de les 
emocions, un s’allibera d’estats d’ànim negatius, idea que enllaça amb la psicoanàlisi freudiana i altres 
corrents psicoterapèutics. 

2. Manejar les emocions.-L’habilitat per regular els propis sentiments a fi que s’expressin de forma 
apropiada es fonamenta en la presa de consciència de les pròpies emocions. L’habilitat per suavitzar 
expressions d’ira, fúria o irritabilitat és bàsic en les relacions interpersonals. 

3. Motivar-se un mateix.- Una emoció tendeix a impulsar una acció. Per això, les emocions i la motivació 
estan íntimament interrelacionades. Dirigir les emocions i la motivació que l’acompanya vers 
l’assoliment d’objectius és fonamental per saber atendre, auto motivar-se i emprendre activitats 
creatives.  La regulació emocional comporta demorar gratificacions i dominar la impulsivitat, aspectes 
que solen estar presents en la consecució de molts objectius. Goleman denomina la capacitat de 
motivar-se com “l’aptitud mestra”. L’entusiasme, la perseverança, la confiança, tenen influx sobre el 
rendiment. Les persones que posseeixen aquestes habilitats tendeixen a ser més productives i efectives 
en les activitats que emprenen. Les creences de les persones sobre les seves habilitats tenen efectes 
sobre elles, per això és important l’optimisme. 

4. Reconèixer les emocions dels altres.-El do de gents bàsic és l’empatia, la qual es basa en el coneixement 
de les pròpies emocions. L’empatia suposa el fonament de l’altruisme. Les persones empàtiques 
sintonitzen millor amb els senyals, a voltes subtils, que indiquen el que els altres necessiten o desitgen. 
Això les fa apropiades per a les professions vinculades a l’ajuda i serveis en sentit ampli (professors, 
orientadors, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs, metges, advocats, experts en vendes, etc.). L’absència 
d’empatia és típica dels psicòpates. L’absència total és un desordre de caràcter. El 90% de la informació 
en els missatges és no verbal i es capta inconscientment. Goleman Disseny, desenvolupament i avaluació 
d’un programa d’educació emocional expressa com les dones, en general, són millors que els homes en 
llegir les emocions dels altres. 

5. Establir relacions.-L’art d’establir bones relacions amb els altres és, en gran mesura, l’habilitat de 
manejar les seves emocions. La competència social i les habilitats que comporta són la base del 
lideratge, popularitat i eficiència interpersonal. Aquestes habilitats s’orienten a l’establiment de la 
convivència amb els altres (escolta, diàleg, assertivitat, etc.) i les que faciliten la cooperació i el treball 
en comú (presa de decisions, animació de grups, resolució de conflictes, etc.). Les persones que dominen 
aquestes habilitats socials són capaces d’interactuar de forma suau i efectiva amb els altres. 

La intel·ligència emocional és una de les habilitats de vida que haurien d’ensenyar-se en el sistema 
educatiu, donat que les competències emocionals poden ser apreses. Avui en dia es prepara els joves 
per a què sàpiguen moltes coses i puguin ser professors; però no tots ho seran. En canvi, no es prepara 
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per a la vida, malgrat que tots han de viure en una societat no exempta de conflictes (interpersonals, 
familiars, econòmics, atur, malalties, etc.) 

“La intel·ligència és quelcom desitjable, d’allò que un se sent orgullós, i s’associa a competència, facilitat 
i assoliment. I emoció es relaciona amb els sentiments, la passió, la llibertat i la possibilitat de sentir i 
gaudir, com el més característic i el més personal d’un mateix, amb el més vital i el més humà; i sense 
ser patrimoni d’uns pocs, al contrari, sent potser l’aspecte més democràtic i igualador” (Velasco, 2000). 

La intel·ligència emocional aporta un nou marc per educar la capacitat d’adaptació social i emocional 
de les persones. Seria el conjunt d’habilitats que serveixen per expressar i controlar els sentiments de 
manera adequada. Aquestes habilitats poden ser desenvolupades per mitjà de l’aprenentatge i 
l’experiència quotidiana. 

Les quatre habilitats bàsiques per a un control emocional adequat són: 

1. Percepció, avaluació i expressió de les emocions. 

Aquesta habilitat es refereix al grau en què les persones són capaces d’identificar les seves emocions, 
així com els estats i sensacions fisiològiques i cognitives que comporten. A més, implica la capacitat per 
expressar adequadament els sentiments i les necessitats que hi estan associades en el moment oportú 
i de manera correcta. 

2. Assimilació o facilitació emocional.  

Implica l’habilitat per tenir en compte els sentiments quan realitzem un procés de presa de decisions. 
Les emocions serveixen per modelar i millorar un pensament al dirigir la nostra atenció cap a la 
informació significativa, i poden facilitar el canvi de perspectiva i la consideració de nous punts de vista. 

3.comprensió i anàlisi de les emocions.  

Implica saber etiquetar les emocions i reconèixer en quina categoria s’agrupen els sentiments, així com 
conèixer les causes que les generen i les conseqüències futures de les nostres accions. 

4. Regulació emocional.  

Suposa la regulació conscient de les emocions. Inclouria la capacitat per estar obert als sentiments, tant 
positius com negatius. A més, comprendria l’habilitat per regular les emocions moderant les negatives 
i intensificant les positives sense reprimir ni exagerar la informació que comuniquen. 

1.4.-Classificació de les emocions 

Tipus d'emocions 
No hi ha un criteri unànime per classificar les emocions. 
Alguns trets per dividir-les són: 
· emocions positives per al subjecte o negatives 
· emocions dominants o submises 
· emocions intenses o lleus 
· emocions dirigides cap als altres, cap a un mateix o cap a entitats no humanes 
· emocions primàries i secundàries 
. emocions primàries i secundàries 
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Tradicionalment s'ha acceptat que hi ha certes emocions bàsiques o primàries i d'altres secundàries. 
Les primàries són més universals i les secundàries acostumen a implicar sentiments complexos o ser la 
suma de diverses emocions primàries. Dins les emocions primàries es troben la ràbia, la por, la pena, 
l'alegria, el fàstic i la sorpresa. Robert Plutchik hi afegeix l'acceptació i la curiositat. No hi ha acord sobre 
les emocions secundàries, que poden canviar molt segons l'autor que les enumeri. Algunes de les més 
comunes són l'ansietat, l'avorriment, el ressentiment, la pietat, la confusió, la decepció, la vergonya, la 
gratitud, la culpabilitat, la nostàlgia, l'esperança, l'interès, la gelosia, la malenconia i l'admiració. 

La distinció entre emocions positives i negatives o, el que és el mateix, agradables i desagradables, 
sembla ser acceptada per diversos autors. A més, però, cal afegir una tercera categoria, les emocions 
ambigües, que poden considerar-se positives o negatives depenent de la situació viscuda. Alguns autors 
les anomenen problemàtiques o borderline (Lazarus, 1991a: 82) i d’altres, neutres (Fernández-Abascal, 
1997: 168-169). 

Molts autors han distingit entre emocions bàsiques(primàries o fonamentals) i emocions 
complexes(secundàries o derivades). 

A continuació, presentem un quadre amb una classificació de les emocions bàsiques segons diferents 
autors (Bisquerra, 2000: 94), inspirat en Fernández-Abascal (1997: 170). 

  

AUTOR  CRITERI  

CLASSIFICATORI  

EMOCIONS BÀSIQUES  

  
Arnold (1969)  Afrontament   

  

Amor, aversió, desànim, desig, desesperació,   

esperança, ira, por, odi, tristesa, valor.   
Ekman,  

Friesen i   

Ellsworth  

(1982)  

Expressió facial  Ira, joia, por, repugnància, sorpresa, tristesa.   

  

Fernández-  

Abascal  

(1997)  

Emocions  

bàsiques  

principals 

Por, ira, ansietat, fàstic, tristesa, hostilitat, sorpresa,   

felicitat, humor, amor.   

Goleman  

(1995)  

  

Emocions  

primàries i els   

seus “familiars”   

Ira, tristesa, por, alegria, amor, sorpresa, aversió,   

vergonya.  

  

I .Izard (1991) Processament  

  

Alegria, ansietat, culpa, menyspreu, disgust,   

excitació, ira, por, sorpresa, vergonya.   
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Lazarus  

(1991)  

  

Cognitiu  

  

Ira, ansietat, vergonya, tristesa, enveja, disgust,   

felicitat/alegria, estar orgullós, amor/afecte,   

alleujament, esperança, compassió, emocions   

estètiques.  
McDougall  

(1926)  

Relació amb   

instints  

Esglai, eufòria, ira, por, repugnància, submissió,   

tendresa.  

Mowrer (1960) Innats 

 

Dolor, plaer.   

Oatley i   

Johnson-Laird  

(1987)  

  

Sense contingut   

proposicional   

  

Felicitat, ira, por, repugnància, tristesa.   

Plutchik  

(1980a)  

  

Adaptació  

biològica  

  

Acceptació, alegria, expectació, ira, por,   

repugnància (aversió), sorpresa, tristesa.   

  
Tomkins  

(1984)  

  

Descàrrega  

nerviosa  

  

Ansietat, menyspreu, interès, ira, joia, por,   

repugnància, sorpresa, vergonya.   

  

Weiner (1986)   

  

Independència  

atribucional  

  

Culpabilitat, desesperança, felicitat, ira, sorpresa,   

tristesa.  

  

Quadre 2.5. Classificació de les emocions bàsiques segons diferents autors 

(Bisquerra, 2000: 94) 
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1.5.-Currículum d’infantil i primària: Capacitats i competències 

Capacitats d’etapa de l’educació infantil 

1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma 

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la  coordinació, tot adonant-
se de les seves possibilitats. 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant  
una imatge positiva d'ell mateix i dels altres. 

Adquirir  progressivament  hàbits  bàsics  d’autonomia  en 
accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.  

2. Aprendre a pensar i a comunicar 

Pensar,  crear,  elaborar explicacions  i iniciar-se  en les  habilitats  matemàtiques bàsiques. 

Progressar en la  comunicació  i expressió  ajustada als  diferents  contextos  i situacions de comunicació  
habituals  per mitjà  dels  diversos  llenguatges.  

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 

Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat  i respecte  i 
participar,  gradualment,  en activitats  socials  i  culturals. 

Mostrar iniciativa  per afrontar situacions de la  vida quotidiana,  identificant-
ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.  

4. Aprendre a conviure i habitar el món 

Conviure  en la  diversitat,  avançant en la relació  amb  els  altres i en la  resolució pacífica de conflictes. 

Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap 
a la col·laboració amb el grup i cap a la  integració social 

 

Les competències bàsiques són l’eix vertebrador del procés educatiu. El currículum orientat a 
l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els 
nens i les nenes adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces 
d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure. 
Un currículum per competències significa ensenyar a aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida. 

La idea de competència se sustenta en els diferents tipus de continguts (conceptuals, procedimentals i 
actitudinals) i està relacionada amb la capacitat d’activar-los o mobilitzar-los per fer front a situacions 
diverses i actuar-hi de forma eficaç. 
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S’identifiquen dos grups de competències bàsiques: les competències transversals, que són la base del 
desenvolupament personal i de la construcció del coneixement (entre les quals cal considerar les 
comunicatives, que són per comprendre i expressar la realitat; les metodològiques, que activen 
l’aprenentatge, i les personals) i les competències específiques, centrades a conviure i habitar el món i 
relaciona-des amb la cultura i la visió d’aquest. 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual: És la capacitat de saber comunicar oralment 
(conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir les 
tecnologies de la comunicació, amb la gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús de diferents 
suports i tipus de textos i amb adequació a les diferents funcions. 

2. Competència artística i cultural: És el coneixement, comprensió i valoració crítica de diferents 
manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment 
i gaudi i es consideren com a part del patrimoni de cada cultura. També inclou la capacitat de 
crear produccions artístiques pròpies o expressar continguts a través de diferents mitjans 
artístics. 

3. Tractament de la informació i competència digital: Es tracta de la cerca, captació, selecció, 
registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la 
font i els suports que s’utilitzin (oral, escrit, audiovisual, digital) amb una actitud crítica i 
reflexiva. Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, 
gràfic i sonor). 

4. Competència matemàtica És l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, les 
informacions que es presenten en forma numèrica i els aspectes espacials de la realitat. Inclou 
les operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i de raonament matemàtic, 
problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món 
laboral i social. 

5. Competència d’aprendre a aprendre. És l’habilitat per conduir el propi aprenentatge i ésser 
capaç de continuar aprenent cada vegada de manera més eficaç i autònoma d’acord amb els 
propis objectius i necessitats. 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal: És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un 
conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, 
el coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la 
capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i portar endavant les accions, d’aprendre de les errades i 
d’assumir riscos 

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Mobilització de sabers que han 
de permetre a l’alumnat comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu 
entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum 
racional i responsable i protegir la salut individual i col·lectiva com a elements clau de la qualitat 
de vida de les persones. Inclou també el desenvolupament i l’aplicació del pensament 
cientificotècnic per interpretar la informació, predir i prendre decisions. 

8. Competència social i ciutadana: Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, 
afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràctiques 
democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de 
la pau i la democràcia i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el 
compliment dels drets i obligacions cívics. 

Els continguts curriculars de les diferents àrees contribueixen a l’adquisició de les competències. Per 
aquest motiu, en el currículum de cadascuna de les àrees, hi consten les competències pròpies i la seva 
contribució a l’adquisició de les competències bàsiques de l’etapa. 
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Però també són necessàries altres estratègies. Entre les estratègies i formes que contribueixen a la 
consolidació de les competències bàsiques cal destacar l’organització de les activitats a l’aula i el 
funcionament dels centres, les activitats docents, les formes de relació i de comunicació que 
s’estableixen entre la comunitat educativa i la relació amb l’entorn. Les activitats complementàries i 
extraescolars poden afavorir, també, la consecució de les competències bàsiques. 

En els centres també s’ha de fomentar la lectura en les activitats de totes les àrees, com a factor bàsic 
per al desenvolupament de les competències bàsiques i per a l’adquisició dels objectius educatius de 
l’etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

12 
 

 

 

 

 

Digues i ho oblido, ensenya’m i ho recordo,  

involucra’m i ho aprenc.  

(Benjamin Franklin) 
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ANNEX 2: EIX EMOCIONAL 

ETAPA INFANTIL I PRIMÀRIA 
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EIX EMOCIONAL ETAPA D’INFANTIL 

OBJECTIUS 
GENERALS  

  

INFANTIL  

CONCRECIONS  

P3  P4  P5  

OG1: Reconèixer i 
comprendre els propis 
sentiments i emocions  

-Posar nom a les pròpies emocions 
utilitzant un vocabulari bàsic.  

-Expressar el propi estat emocional a 
través de llenguatge verbal i no verbal 
(visual i plàstic, musical, corporal). 
Respondre a la pregunta: Què sento?.  

-Identificar l’origen de les pròpies 
emocions i sentiments. (Respondre’s a 
la pregunta: Què ha passat? Per què 
em sento així?  

Expressa què li passa.  

 

Expressa en diferents 
llenguatges (visual i 
plàstic, musical, corporal) 
què li passa.  

Expressa què li passa i sap 
perquè.  

 Expressa en diferents 
llenguatges (visual i 
plàstic, musical, corporal) 
què li passa.  

Sap què li passa: posa nom a 
les emocions bàsiques i 
coneix el perquè.  

Expressa en diferents 
llenguatges (visual i plàstic, 
musical, corporal) les seves 
emocions bàsiques.  

 OG2: Comprendre i 
implicar-se 
empàticament en les 
experiències emocionals 
dels altres  

-Observar les emocions dels altres.  

-Identificar les emocions bàsiques en 
els altres.  

Observa emocions en els 
altres.  

Observa emocions en els 
altres, en situacions 
quotidianes i alienes.  

Identifica les emocions 
bàsiques en situacions 
quotidianes i alienes.  

OG3: Adquirir habilitats 
per regular i afrontar 
emocions mitjançant la 
utilització d’estratègies 
de control  

-Identificar situacions concretes en les 
que cal regular l’expressió d eles 
emocions i sentiments.  

-Practicar diferents 
estratègies d'autoregulació emocional: 
expressió de sentiments, diàleg, 
relaxació, respiració, prendre temps...  

Expressa què li passa 
davant d’una situació 
desagradable.  

  

 

Expressa què li passa 
davant d’una situació 
desagradable.  

  

  

Dialoga sobre què li passa 
davant d’una situació 
desagradable.  
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-Utilitzar en contextos propers les 
estratègies de regulació emocional 
apreses.  

-Afrontar emocions i sentiments 
agradables i desagradables.  

(impulsivitat i tolerància a la 
frustració)  

Practica l’estratègia de 
regulació mitjançant la 
respiració.  

Practica l’estratègia de 
regulació mitjançant 
la relaxació i la respiració.  

  

Practica l’estratègia de 
regulació mitjançant la 
relaxació i la respiració.  

  

OG4: Adquirir habilitats 
i coneixements per 
a empoderar el procés 
d’autonomia i 
l’autoeficàcia personal  

-Parlar de si mateix, identificar i 
valorar positivament les seves 
capacitats i habilitats personals.  

- Identificar les pròpies dificultats.  

- Comunicar als altres el que ens 
agrada i ens interessa.  

-Manifestar sentiments positius sobre 
un mateix i confiar en les pròpies 
possibilitats  

(sentiment de pertinença, identitat 
personal).  

 

 

Parla de si mateix i dels 
seus interessos.  

Parla de si mateix i valora 
positivament les habilitats 
personals.  

Parla de si 
mateix valorant positivament 
les habilitats personals i les 
pròpies dificultats.  

OG5: Analitzar 
críticament com els 
prejudicis, els biaixos 
socials, i les distorsions 

-Valorar-se críticament a un mateix.  

-Valorar críticament als altres.  

Observa les diferències 
que hi ha en les persones 
del seu entorn  

Observa la diversitat física 
i cultural del seu entorn  

Respecta la diversitat del seu 
entorn  
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cognitives, influeixen en 
les emocions i en les 
accions que se’n deriven  

-Observar la diversitat física, cultural i 
social de l’entorn.  

 
OG6: Afavorir les 
habilitats socials i de les 
relacions interpersonals 
satisfactòries  

-Iniciar-se en la utilització de les 
habilitats bàsiques (saludar, demanar 
perdó, donar gràcies, esperar el 
torn...).  

-Mostrar una actitud de respecte 
envers els altres davant de situacions 
quotidianes.  

-Expressar el propi desacord davant 
una situació de conflicte amb una altra 
persona.  

Utilitza expressions de 
salutació, agraïment i si us 
plau.  

Utilitza expressions de 
cortesia i espera del torn 
de paraula.  

S’inicia en la utilització 
quotidiana de les bones 
maneres.  

OG7: Expressar 
sentiments, emocions i 
pensaments íntims en el 
diàleg, en grup o en 
l’auto narració  

-Saber escoltar a l’altre.  

-Saber expressar les emocions 
bàsiques pròpies i de l’altre.  

  

Escolta l’explicació de què 
li passa a l’altre.  

S’interessa per l’explicació 
de què li passa a l’altre.  

Respecte les explicacions de 
l’altre.  

0G8: Ser conscient i 
implicar-se 
emocionalment amb el 
dolor, la bellesa, la 
bondat, i la justícia  

-Saber expressar el que li agrada i el 
que no, el que ens fa sentir bé...  

-Mostrar sensibilitat davant de 
situacions de dolor dels altres.  

-Tenir cura del propi entorn i de 
l’espai comú per afavorir el benestar 
propi i el dels altres.  

Expressa el seu desacord 
davant d’un conflicte amb 
una altra persona.  

  

  

Identifica situacions de 
desigualtat.   

Expressa el seu 
desacord en una situació 
de conflicte amb una altra 
persona.  

  

 Identifica situacions 
de dolor i desigualtat.  

Expressa respectuosament el 
seu desacord en una situació 
de conflicte amb una altra 
persona.  

  

Mostra sensibilitat davant 
situacions d’injustícia i 
dolor.  
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-Identificar les nocions més bàsiques 
referents a la justícia (el que és bo i el 
que no ho és, el que està bé i el que no 
ho està).  

-Treballar en equip o en grup.  

  
 

 

EIX EMOCIONAL ETAPA DE PRIMÀRIA 
 

OBJECTIUS GENERALS   PRIMÀRIA  CONCRECIONS  

CI  CM  CS  

OG1: Reconèixer i 
comprendre els propis 
sentiments i emocions  

-Identificar les emocions 
bàsiques  

-Comprendre els 
sentiments i les emocions 
pròpies utilitzant un 
vocabulari emocional 
ampli.  

-Expressar el seu estat 
emocional a través del 
llenguatge verbal i no 
verbal (visual, plàstic, 
musical, corporal). 

-Posa  nom a les pròpies 
emocions bàsiques i el seu 
perquè.  

  

 

 

-Expressa com se sent 
mitjançant diferents 
llenguatges verbal i no 
verbal ( corporal, musical, 
visual i plàstic...)  

-Identifica l'origen i les 
causes de les seves 
emocions i sentiments.  

  

 

 

-Expressa els seus 
sentiments a través del 
llenguatge verbal i no 
verbal (visual, plàstic, 
musical, corporal...)  

Comprèn les pròpies 
emocions i sentiments 
amb un vocabulari ampli i 
el seu origen i causes.  

  

 

-.Expressa el seu estat 
emocional a través del 
llenguatge verbal i no 
verbal (visual i plàstic, 
musical i corporal).  
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Respondre a la pregunta: 
com em sento?  

-Identificar l'origen i les 
causes de les seves 
emocions i sentiments. 

  

 

  

 

  

 

OG2: Comprendre i 
implicar-se 
empàticament en les 
experiències emocionals 
dels altres  

-Observar les emocions 
dels altres.  

-Identificar i comprendre 
les emocions en els altres.  

 -Posa nom a les emocions 
dels altres i al seu perquè.  

 -Identifica l'origen i les 
causes de les emocions i 
sentiments dels altres.  

 -Comprèn les emocions i 
sentiments dels altres i el 
seu origen i les seves 
causes.  

 
OG3: Adquirir habilitats 
per regular i afrontar 
emocions mitjançant la 
utilització d’estratègies 
de control  

-Reflexionar sobre les 
respostes que dóna 
habitualment davant les 
diferents situacions 
quotidianes.  

-Identificar situacions que 
el desestabilitzen.  

-Tenir recursos per 
afrontar les situacions que 
generen estrès, malestar, 
angoixa.  

-Identifica situacions que 
l'afecten emocionalment.  

 

 

-Coneix la tècnica del 
semàfor davant de 
situacions d'impulsivitat: 
em freno, em calmo, penso 
com em sento, miro les 
opcions i en trio una per 
actuar.  

-Busca recursos per 
afrontar situacions que 
l'afecten emocionalment.  

 

-Utilitza el diàleg intern 
per regular-se 
emocionalment i les 
respostes que dona (fa 
petits pactes amb si 
mateix)  

-Utilitza recursos per 
afrontar situacions que 
l'afecten emocionalment.  

 

-Reflexiona sobre la 
millora de les respostes 
que dona en una situació 
quotidiana.  
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-Seguir els passos 
següents: frenar, calmar-
se, pensar com es sent, 
analitzar les opcions, triar-
ne una i actuar.  

-Utilitzar l'assertivitat com 
a estratègia per resoldre 
diferents situacions.  

-Fer petits pactes amb ell 
mateix (diàleg intern) i 
amb qui genera conflictes 
per tal de no generar-ne de 
nous.  

-Explicar algunes 
situacions amb l'ajuda de 
l'adult que li provoquen 
conflictes interns.  

OG4: Adquirir habilitats 
i coneixements per 
a empoderar el procés 
d’autonomia i 
l’autoeficàcia personal  

-Reconèixer el valor que té 
com a persona, els 
diferents nivells de 
capacitats i habilitats 
personals.   

-Acceptar les seves 
limitacions i comunicar als 
altres el que li agrada i li 
interessa.  

-Valora les pròpies 
capacitats i limitacions  

  

-Descriu les seves 
dificultats.  

-Accepta les pròpies 
capacitats i limitacions  

  

-Descriu iniciatives per 
millorar personalment.  

-Es fixa fites adequades a 
les pròpies capacitats i 
limitacions.  

-Mostra perseverança tot i 
les dificultats.  
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-Fixar-se fites adequades a 
les pròpies capacitats i 
possibilitats.  

-Demostrar que té ganes 
de millorar personalment.  

  

-Respondre i reflexionar 
sobre els propis actes i els 
errors comesos.  

-Mostrar-se positiu i 
perseverant davant les 
dificultats.   

-Demanar ajut quan no 
se'n surt.   

 

 
OG5: Analitzar 
críticament com els 
prejudicis, els biaixos 
socials, i les distorsions 
cognitives, influeixen en 
les emocions i en les 
accions que se’n deriven  

-Observar i identificar els 
valors de l'entorn tant 
positius com negatius.  

-Conèixer els propis gustos 
i prioritats.  

-Valorar críticament la 
diversitat, pluralitat i 

-Observa les diferències 
grupals i individuals.  

  

-Observa la diversitat 
cultural de l'entorn 
proper.  

-Observa els valors de 
l'entorn tant positius com 
negatius.  

  

-Accepta les diferències 
grupals i individuals.  

-Reconeix les influències 
que rep de l'entorn que no 
el deixen ser un mateix.  
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multiculturalitat de 
l'entorn proper i global.  

-Acceptar i apreciar les 
diferències individuals i 
grupals.  

-Valorar els drets de totes 
les persones.   

  

 

-Coneix la pluralitat i la 
diversitat cultural de 
l'entorn proper i global.  

-Aprecia i respecta les 
diferències grupals i 
individuals.  

  

-S'enriqueix de la 
diversitat, pluralitat i 
multiculturalitat de 
l'entorn proper i global.  

OG6: Afavorir les 
habilitats socials i de les 
relacions interpersonals 
satisfactòries  

-Utilitzar les habilitats 
socials bàsiques.  

  

-Detectar situacions de 
conflicte i iniciar-se en la 
utilització d'estratègies 
per la seva resolució.  

  

-Esforçar-se per adaptar el 
seu discurs a cada situació 
concreta de forma 
assertiva.  

 -Utilitzar la negociació 
com una eina més de 
gestió de les situacions 
quotidianes.  

-S'inicia en la utilització 
del diàleg per la seva 
resolució dels conflictes.  

  

  

-S'inicia en la negociació 
com una eina de gestió de 
conflictes.  

  

-Identifica i reflexiona 
sobre les situacions que no 
l'ajuden a estar bé amb si 
mateix.  

  

-Utilitza la negociació com 
una eina més de gestió de 
les situacions quotidianes.  

  

-Decideix coherentment la 
seva resposta positiva o 
negativa davant d'una 
situació que no l'ajuda a 
estar bé amb si mateix.  



      
 

22 
 

-Mostrar agraïment davant 
les actituds agradables 
dels altres.  

-Saber dir que no en 
situacions que no 
l'afavoreixen.  

OG7: Expressar 
sentiments, emocions i 
pensaments íntims en el 
diàleg, en grup o en 
l’auto narració  

-Saber escoltar l'altre.  

-Saber expressar-se amb 
respecte vers l'altre.  

-Fer auto narració de les 
pròpies emocions i vida  

-Expressar en diferents 
medis les pròpies 
emocions.  

-Compartir les emocions i 
sentiments en el grup.  

-Parla amb respecte als 
seus companys.  

-S'interessa per situacions 
personals pels altres.  

  

-Escolta les emocions que 
s'expressen i es 
comparteixen en grup.  

  

-Comparteix moments 
importants de la seva vida 
en grup.  

-Expressa experiències 
importants de la seva 
vida.  

-S'inicia en la comunicació 
assertiva en situacions 
concretes.  

-Escolta i entén les 
situacions personals dels 
altres.  

  

-Escolta els sentiments i 
les emocions que 
s'expressen i es 
comparteixen en grup.  

-Comparteix 
experiències emocionals 
amb el grup.  

-Fa auto narració de les 
experiències importants i 
vida (Portafolis, 
diari, blog..)  

-Es comunica de forma 
assertiva en situacions 
quotidianes.  

-Empatitza amb les 
situacions personals dels 
companys i de l'entorn.  

  

-Escolta activament les 
experiències emocionals 
dels altres que es 
comparteixen amb el grup.  

 -Comparteix experiències 
emocionals amb el grup.  

-Fa autonarració de les 
experiències importants i 
vida (Portafolis, 
diari, blog..)  
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0G8: Ser conscient i 
implicar-se 
emocionalment amb el 
dolor, la bellesa, la 
bondat, i la justícia  

-Identificar les situacions 
bàsiques del que és just o 
injust. 

-Comprendre els 
sentiments i les emocions 
associades a les situacions 
justes o injustes.  

-Empatitzar amb les 
emocions dels altres.  

-Expressar el seu estat 
emocional davant de les 
situacions de justícia o 
injustícia.  

  

-Posicionar-se davant un 
conflicte moral, o d'una 
situació de justícia o 
injustícia.  

-Actuar coneixent que ell 
és una causa del possible 
canvi de les 
circumstàncies en les que 
viu (nivell micro/macro).  

-Treballar 
col.laborativament o 
cooperativament.  

-Identifica les situacions 
bàsiques del que és just o 
injust.  

  

-Comprèn els sentiments i 
emocions derivades d'una 
situació injusta.  

-Expressa el seu estat 
emocional davant de les 
situacions de justícia i 
injustícia.  

-Empatitza emocionalment 
davant d'una situació 
injusta.  

-Es posiciona davant d'una 
situació justa/injusta.  

  

-Proposa canvis per actuar 
coherentment en la realitat 
més propera per afavorir 
situacions justes .  
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L’educació no consisteix en omplir un càntir,  

sinó en encendre un foc.  

(William Butler Yeats) 
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ANNEX 3: ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES 

A continuació fem un breu resum d' algunes  estratègies metodològiques que hem utilitzat a les 
sessions del programa, i també d'altres que hem vist oportú explicar per si es volen fer d'altres 
sessions o utilitzar en moments concrets per treballar l'educació emocional.   

  

MODELATGE  

  

És una de les tècniques bàsiques en l’entrenament d’habilitats socials i comportaments d’autoafirmació. 
S’anomenen també demostracions. Es basa en l’observació i imitació o aprenentatge vicari, i consisteix 
a exposar a l’infant un o diversos models de resposta (reals, simbòlics o imaginaris) que expressen les 
conductes que ha d’aprendre.   

És la representació de l’aplicació correcta de l’habilitat que volem que aprengui.   

En aquestes exemplificacions convé que s’il·lustrin bé tots els components de la conducta a entrenar, és 
a dir, es tracta de mostrar tant elements verbals, com sobretot els no verbals de cadascuna de les 
destreses a adquirir.   

Els principals models a utilitzar en l’àmbit escolar són: Mestres i professors, companys/es i també 
models audiovisuals (vídeo, àudio, fotografies, etc.) En l’àmbit familiar s’inclou: pares i mares, germans, 
avis i àvies, etc.  

  

DRAMATITZACIONS  

  

Consisteix a representar situacions i diàlegs que configuren un problema o conflicte. 
Sovint estan extretes d’obres de teatre, però també es poden escriure expressament, depenent de les 
necessitats del professorat.   

Una possibilitat és que els diàlegs els escriguin els mateixos alumnes.  

També es poden fer petites dramatitzacions per il·lustrar casos.   

  

CONFERÈNCIA  

  

La conferencia és una manera de debatre més estructurada i guiada sobre una temàtica concreta. Es 
parteix de dos grups d’alumnes, on en una primera fase cada un prepara un treball sobre un tema 
particular que presentarà a tots els participants. La segona fase inclou la lectura de les dues posicions i 
cada grup  ha d’identificar els punts de vista compartits i els punts d’acord. Finalment, la tercera fase 
consisteix en identificar les idees en desacord entre els grups i cada grup haurà de desenvolupar una 
proposta de recerca o treball per canviar els pensaments del punt de vista de l’altre grup.  

  
 
 

CONSULTORI  

  

Consisteix a formar diferents grups d’alumnes i atorgar-los el paper de membres d’un centre de salut 
o un equip de professionals, que han de donar resposta a una possible carta o correu electrònic d’un 
jove o un jove de la seva edat que està angoixat/ada per una situació que ha viscut i que els demana 
ajuda.  

L’objectiu és fer que els alumnes es posicionin davant d’un problema i que reflexionin sobre la 
necessitat d’analitzar les situacions des de diferents punts de vista.  

Es donen diferents cartes als diferents grups i, al cap d’una estona, es presenten, una a una, les 
respostes dels suposats grups de professionals i es discuteixen.  



      
 

26 
 

 
 

  

JOCS DE ROL  

  

Aquesta tècnica consisteix a interpretar papers o personatges que interactuen en una situació 
prèviament determinada. Els participants interpreten models de comportament que habitualment no 
són els seus.   

En aquest cas, els personatges poden crear o modificar el seu paper a partir d’unes senzilles consignes. 
És una activitat força vivencial i té un gran rendiment pedagògic.   

En molts sentits es poden considerar com una variant de les dramatitzacions o del 
teatre d’improvisació.   

  

CACERA DEL TRESOR  

  

És una tècnica didàctica molt senzilla de cerca guiada. En essència, una cacera del tresor és un full de 
treball o una pàgina web amb una sèrie de preguntes i una llista de pàgines web en les que l’alumnat 
busca les respostes. Al final s’acostuma a incloure la gran pregunta, la resposta no apareix directament 
en les pàgines web visitades i, per tant, exigeix integrar i valorar allò après durant la cerca. Les caceres 
del tresor són tècniques útils per adquirir informació sobre un tema determinat i practicar habilitats i 
procediments relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació en general i amb l’accés 
a la informació i la comunicació en general i amb l’accés a la informació a través de la Internet en 
particular.  

  

CINEFÒRUM  

  

Un cinefòrum és una activitat en grup en la qual, a partir del visionat d’una pel·lícula i gràcies al diàleg 
entre els participants, es pretén arribar al descobriment, interiorització i vivència d’algunes realitats.  

Proposem fer aquest tipus d’activitat amb l’objectiu de reflexionar sobre les actituds, valors i creences 
dels alumnes en relació al tema. El diàleg amb el grup ens permetrà posar de manifest i contrastar la 
seva manera de veure la realitat descobrint pors, estereotips i culpabilitats.    

  

ESTUDI DE CASOS  

  

Consisteix precisament a proporcionar una sèrie de casos que representin situacions problemàtiques 
diverses de la vida real perquè s'estudiïn i analitzin. D’aquesta manera, es pretén entrenar a l’alumnat 
en la generació de solucions. Específicament, un cas és una relació escrita o audiovisual que descriu una 
situació esdevinguda en la vida d’una família, persona o grup.  

Treballar amb casos permet treballar l’anticipació, és a dir, influeix en el fet que els infants i joves hagin 
de construir solucions vàlides o finals per històries en les quals potser es poden trobar alguna vegada. 
Treballar aquesta anticipació ajuda a anticipar també possibles respostes.   

  

 

DILEMES MORALS  

  

El dilema moral és una narració breu en la qual es planteja una situació problemàtica que presenta un 
conflicte de valors, ja que el problema moral que exposa té diferents solucions possibles que entren en 
conflicte les unes amb les altres. Aquesta dificultat per triar una solució obliga a un raonament moral 
sobre els valors que estan en joc, exigint una reflexió sobre el grau d’importància que es donen als valors 
propis. Es tracta de posar als infants o als joves davant una decisió moral, que els obligui a triar, no en 
forma teòrica, sinó realment el que farien en aquesta situació.  
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CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ  

  

És una proposta d’ampli abast que pretén, en primer lloc, despertar i activar la sensibilitat moral de les 
persones cap a un tema carregat de valors; en segon lloc, analitzar el tema en tota la seva profunditat; 
en tercer lloc, reflexionar sobre les accions que s’estan realitzant actualment; i, finalment, motivar que 
es generin propostes diferents per generar un canvi i una millora de la situació actual.   

  

ASSEMBLEA   

  

L’Assemblea té com a finalitat principal que l’alumnat i el professorat analitzin, reflexionin i debatin 
sobretot tipus de temes. Dóna lloc que tant el professorat com l’alumnat expressin les seves pròpies 
idees i opinions sense cap tipus de repressió per arribar a un consens entre tots.   

  

DEBATS EN GRUP  

  

Es tracta d’una tècnica didàctica que es caracteritza per un intercanvi d’idees i argumentacions sobre 
una temàtica, realitzat per un grup, sota la conducció d’una persona que fa de guia o moderador. La 
discussió pot organitzar-se entorn a qualsevol qüestió sobre la que existeixin dos o més perspectives. 
En aquest sentit, el debat consisteix en que la meitat del grup ha d’actuar com a defensor de la qüestió 
plantejada i l’altra meitat com a detractora.  

El debat es pot iniciar a partir d’una notícia o reportatge, d’un vídeo, d’un fet que hagi succeí a l’aula o a 
l’escola, per mitjà de l’estudi de casos, etc.  

És important establir les normes bàsiques perquè el debat tingui sentit i es desenvolupi en un ambient 
relaxat.  

En comentar les normes, convé subratllar la importància del dret de totes les persones a la privacitat. 
Es poden presentar exemples de preguntes que no s’han de formular.  

  

PLUJA D’IDEES  

  

Consisteix en una enumeració ràpida d’idees per a la posterior reflexió, però sense ser criticades en un 
primer moment. És una tècnica indicada per a trobar noves solucions i fomentar la creativitat. Les 
premisses bàsiques són:   

El grup ha de conèixer per endavant el tema sobre el qual cal discórrer. Cada alumne pot expressar les 
seves idees lliurement, ja que totes són acceptades. El docent no intervé i escriu les idees a la pissarra. 
Acabat el termini d’idees es passa a discutir-ne conjuntament la viabilitat de cadascuna.   

  

 

DIARIS PERSONALS  

  

El diari personal és una tècnica que promou diferents aspectes en el seu procés de realització com 
estimular la creativitat, l’autonomia personal, l’autoestima i deixar constància de les tasques, activitats 
i exercicis realitzats tant a nivell individual com grupal.  

  
 

SOCIODRAMA  

  

Aquesta tècnica s’utilitza per presentar situacions problemàtiques, idees contraposades, actuacions 
contradictòries, per després suscitar la discussió i l’aprofundiment del tema. És de gran utilitat com a 
estímul, per donar començament a la discussió d’un problema, cas en el qual és preferible preparar el 
sociodrama amb anticipació i amb l’ajuda d’un grup prèviament seleccionat. En utilitzar aquesta tècnica 
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el grup ha de tenir present que el sociodrama no és una comèdia per fer riure, ni una obra teatral 
perfecta, així mateix no ha de presentar la solució al problema exposat. Les representacions han de ser 
breus i evitar digressions en diàlegs que desvien l’atenció al públic.  
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La clau de l’educació no és ensenyar,  

és despertar.  

(Herbert Spencer) 
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Annex 4: Sessions
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EMO 1 NIVELL: 1r d’Infantil TRIMESTRE: Primer DATA: Setembre 

 
TÍTOL: LES EMOCIONS BÀSIQUES “EL MONSTRE DE COLORS” 
OBJECTIUS GENERALS 
OG1: Reconèixer i comprendre els propis 
sentiments i emocions 

 

MATERIAL: 
-Conte- LLENAS, Anna (2012): El monstre de 
colors. Editorial Flamboyant 
-Fotocòpies del monstre, colors, ceres... 
-Joc Eduioga 
-Cartell RACÓ DE LES EMOCIONS 
-Cartells amb imatges del monstre de colors 
-Carnet nom alumne + foto 
-Pots de les emocions amb cordills de colors 
-Ordinador + projector 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Posar nom a les pròpies emocions utilitzant un 
vocabulari bàsic. 
-Expressar el propi estat emocional a través de llenguatge 
verbal i no verbal (visual i plàstic, musical, corporal). 
-Respondre a la pregunta: Què sento?. 
-Identificar l’origen de les pròpies emocions i sentiments. 
(Respondre’s a la pregunta: Què ha passat? Per què em 
sento així? 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Conte 
Assemblea 
Debat en grup 
 

CONCRECIONS 
-Expressa què li passa. 
-Expressa en diferents llenguatges (visual i plàstic, 
musical, corporal) què li passa. 

PARAULES CLAU 
Emocions bàsiques 
Alegria, Tristesa, Por, Ràbia, Calma, Amor 
Assana (ioga) 

OBSERVACIONS 
Enllaços d’interès:  
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/el-monstre-de-colors.html#.WVpz64TyjIV 
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/Recurs3.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=5HrkHGJZBmE 

http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/el-monstre-de-colors.html#.WVpz64TyjIV
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/Recurs3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5HrkHGJZBmE
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Assana El Mussol: ens asseiem amb les cames creuades. Braços relaxats sobre els genolls. Esquena recta. Girem el cap a una banda. Mirem amb els ulls 
ben oberts com un mussol. Després fem el mateix cap a l’altra banda. 
Assana: és una postura de ioga en la qual intervenen els alineaments , l'actitud, l'atenció, ... Les postures de ioga tenen un ritme, dinamisme i un 
ordre d'execució. 
Del joc Eduioga – joc de ioga amb cartes (www.eduioga.com) 
 

PART PRINCIPAL 20’ 
Utilitzarem el conte “El monstre de colors” per a introduir les emocions bàsiques a l’aula i també per presentar el racó de les emocions.  
El conte explica la història d’un monstre que no sap què li passa perquè les seves emocions estan barrejades i no li funcionen bé, fins que, amb l’ajuda de la seva amiga, comença a 
ordenar i separar aquestes en pots, identificant cadascuna d’elles amb un color i un nom diferent. Així trobem el groc per l’alegria, el blau per la tristesa, el vermell per la ràbia, el 
verd per la calma, el negre per la por i el rosa per l’amor. 
Durant la narració podem utilitzar el conte en paper, els peluixos, els pots i cordills de colors per emfatitzar el color amb que es relaciona cada emoció. També tindrem en compte 
d’adaptar el to, timbre i volum en relació al nostre personatge i a l’estat anímic que presenti. En finalitzar l’explicació, preguntarem als nens/es  si els ha agradat, què en 
pensen...intentant que participin i s’expressin. Acabarem la sessió amb la presentació del racó de les emocions. Els explicarem que durant aquest curs tindrem a l’aula aquest nou 
racó on hi deixarem el conte,   els peluixos o titelles plastificades del monstre i els pots amb els cordills de colors, i tots els materials que es vagin presentant en les diferents sessions.  
Els recordarem que aquest serà accessible per a tots sempre que hi vulguin o necessitin anar-hi  i jugar amb els diferents materials.  
Podem establir una conversa entorn de cada emoció i parlar sobre les experiències dels infants relacionades amb l’emoció. No hem de tenir pressa quan els nens parlin. Els hem de 
deixar temps perquè s’expressin lliurement. Els hem d’escoltar, sense fer massa intervencions. Tot el que diguin estarà bé.  Caldrà adaptar les preguntes a cada emoció. Podem 
treballar una emoció cada dia per no allargar massa les sessions.  Al final de la setmana, quan hàgim parlat de totes les emocions, podem fer fotocòpies del dibuix del monstre i per 
grups o de manera individual que el pintin.  
Ex. LA POR: Què és la por? Com et sents quan tens por? És una emoció agradable o desagradable? Quina expressió facial la caracteritza? La podem representar? On sentim la por? 
A quina part del cos? Com s’expressa el nostre cos quan sent por? Com te sents tu quan tens por? Què fas quan tens por? 
Després podem dedicar cada matí quan fem l’activitat del “Bon dia” asseguts en rotllana a preguntar a cada nen i nena com se sent. Els convidarem a que ens diguin també perquè 
se senten així i si volen que els ajudem. Podem utilitzar un “plafó” on estiguin penjats els monstres de colors i que ells puguin posar la seva foto a sota del monstre que creu que els 
representa en aquell moment. Podem fer aquesta mateixa activitat en diferents moments del dia si ho creiem necessari, o deixar la llibertat perquè l’alumne pugui canviar la seva 
fotografia així que se senti diferent.  

 
TANCAMENT 7’                                                                                                                                                                                                                            
El mirall- (distensió) Es col·loca el grup en cercle. Per ordre surt al mig un nen i diu el seu nom amb una frase i fa un gest lliurement. Ex. Sóc en Pere 
(i fa un salt amb els dos peus). Tots alhora fent de mirall, ens acostem al centre i repetim: Sóc en Pere (i fem un salt amb els dos peus).  
 

http://www.eduioga.com/
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EMO 2 NIVELL:  1r d’Infantil TRIMESTRE: Primer DATA: Octubre  

 
TÍTOL: ENDEVINO EMOCIONS 
OBJECTIUS GENERALS 
OG2: Comprendre i implicar-se empàticament 
en les experiències emocionals dels altres 

MATERIAL: 
-Cartells amb nom de cada emoció 
-Cartolines grans 6 colors: groc, blau, negre, 
vermell, verd  i rosa 
-Imatges de persones que expressin diferents 
emocions 
-Cola, tisores... 
-Ordinador + projector 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA                                               
-Observar les emocions dels altres.                          
-Identificar les emocions bàsiques en els altres. 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada 
Modelatge  
Joc 
Assemblea 
Debat en grup 
 

CONCRECIONS 
-Observa emocions en els altres. 

PARAULES CLAU 
Emocions bàsiques 
Alegria, Tristesa, Por, Ràbia, Calma, Amor 

 

OBSERVACIONS 
Podem tenir imatges (dibuixos, fotografies...) retallades per si els alumnes no en porten. 
Podem tenir-les a punt per enganxar-nos o passar imatges des de l’ordinador 
Enllaços:  
http://blocs.xtec.cat/elmoninfantil/2012/02/20/imatges-democions-i-sentiments/ 
https://www.youtube.com/watch?v=HGJJIWKW1Kc 
https://www.youtube.com/watch?v=CS-TmMnusXg (Treballem les emocions: L’alegria) 
 

http://blocs.xtec.cat/elmoninfantil/2012/02/20/imatges-democions-i-sentiments/
https://www.youtube.com/watch?v=HGJJIWKW1Kc
https://www.youtube.com/watch?v=CS-TmMnusXg
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Veig i et veig: En rotllana comença un nen li diu hola al company que té assegut al seu costat, alhora que ha de dir-li vull ser el teu amic. (ex. “Hola 
Jordi, vull ser el teu amic”, ...) i així ho anem fent fins que tots hàgim dit i escoltat la frase.   

PART PRINCIPAL 20’ 
 
Recordarem el nom de les emocions treballades a la primera sessió a partir del conte El Monstre de Colors i el color que les representa.  Farem 
servir 6 cartolines grans de diferents colors (verd, rosa, blau, vermell, negre i rosa). Una per cada emoció. Les enganxarem en un lloc visible de l’aula 
dins el  Racó de les Emocions. A partir de diferents dibuixos i fotografies que reflecteixin les diferents emocions (que podem demanar als nens i 
nenes que portin de casa i algunes que hagi recollit el/la mestre/a), entre tots les anirem ensenyant, comentant  i decidint quina emoció senten els 
personatges que hi surten. Les anirem enganxant a la cartolina corresponent. Tindrem en compte els gestos característics : somriure, llàgrimes, ulls, 
celles...  
Podem deixar que portin fotos durant una setmana. Les fotos les enganxarem el mateix dia que les portin. També les podem anar recollint i fer 
l’activitat més llarga un altre dia. Comentar les fotografies entre tots i després en petits grups (un per emoció) que enganxin les imatges.  
Podem establir una conversa entorn de cada fotografia i parlar sobre l’emoció que creuen que expressa i perquè. No hem de tenir pressa quan els 
nens parlin. Els hem de deixar temps perquè s’expressin lliurement. Els hem d’escoltar, sense fer massa intervencions. Tot el que diguin estarà bé. 
Podem anar comentant les fotos el mateix dia que les portin.  
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Las emociones en situacions (esquetxos de dibuixos animats disney) https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448
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EMO 3 NIVELL:  1r d’Infantil TRIMESTRE:  Primer DATA: Novembre  

 
TÍTOL: GOMETS DE COLORS 
OBJECTIUS GENERAL                                        
OG3: Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització d’estratègies 
de control 

MATERIAL: 
-Gomets de 3 colors diferents 
-Ordinador + projector 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA                                                 
-Identificar situacions concretes en les que cal 
regular l’expressió de les emocions i sentiments. 
-Practicar diferents estratègies d'autoregulació 
emocional: expressió de sentiments, diàleg, 
relaxació, respiració, prendre temps...                     
-Utilitzar en contextos propers les estratègies de 
regulació emocional apreses.                                      
-Afrontar emocions i sentiments agradables i 
desagradables. (impulsivitat i tolerància a la 
frustració) 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Campanya de sensibilització  

 

CONCRECIONS                                                                   
-Expressa què li passa davant d’una situació 
desagradable.                                                                   

PARAULES CLAU 
Emocions agradables i desagradables 

 

OBSERVACIONS 
Tot i que és un joc mirarem de fer-los adonar que això a vegades els passa de veritat i fa mal al company que queda exclòs.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
La salutació: Posem una música i fem que els nens i nenes es moguin lliurement per la classe, ocupant tot l’espai. En un moment determinat, es para 
la música i han de saludar al nen o nena que tinguin més proper amb les mans juntes, inclinant el cap, fent-se un petó, una abraçada... 

 
PART PRINCIPAL 20’ 
 
Estirats a terra amb els ulls tancats o asseguts a la cadira amb les mans sobre la taula i els ulls tancats. El/la mestre/a posa un gomet a la mà de cada 
nen fent servir 3 colors diferents. Es posa un gomet de diferent color a un nen/a sense dir-li res.  
Obrirem els ulls i els fem agrupar per colors. Evidentment, el nen/a que té el color diferent no pot entrar a cap grup. 
Fem una rotllana per iniciar una conversa:  

- Quants grups hi ha? 
- Quants nens o nenes formen part de cada grup? 
- Preguntar al nen que ha quedat sol com se sent: trist, enfadat, indiferent....? 

- Què podem fer perquè en nen/a que ha quedat exclòs entri en un grup? 

Volem fer adonar als alumnes de com ens sentim quan pertanyem a un grup i de com ens sentim en veure’ns-en exclosos.  

 
TANCAMENT 7’ 
 
Les crispetes- El/la mestre/a farà de cuiner. Un cuiner divertit a qui li agrada molt fer crispetes. L’espai físic representarà la cassola on es cuinaran 
les crispetes que seran els nens/es. El cuiner comença a explicar que les crispetes es van escalfant i per tant aniran saltant dins la cassola per evitar 
cremar-se. Les crispetes quan salten fan un soroll (el podem acordar entre tots). Poc a poc, l’escalfor va augmentant i les crispetes (els infants) cada 
vegada salten més i fan més soroll Arriba un moment que comença a fer una olor estranya ja que les crispetes es comencen a enganxar entre elles; 
primer en grups de dos, després en grups de tres,...i així s’aniran fent “paquets” de crispetes fins arribar a fer-se un de tot el grup. 
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EMO 4 NIVELL:  1r d’Infantil TRIMESTRE: Primer DATA:  Desembre 

 
TÍTOL: APRENC A RELAXAR-ME 
OBJECTIUS GENERALS                                       
OG3: Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització d’estratègies 
de control 

MATERIAL: 
-Ninots de drap i/o saquets de llavors o sorra 
-Ordinador + projector 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA                                                
-Identificar situacions concretes en les que cal 
regular l’expressió de les emocions i sentiments. 
-Practicar diferents estratègies d'autoregulació 
emocional: expressió de sentiments, diàleg, 
relaxació, respiració, prendre temps...                     
-Utilitzar en contextos propers les estratègies de 
regulació emocional apreses.                                      
-Afrontar emocions i sentiments agradables i 
desagradables. (impulsivitat i tolerància a la 
frustració) 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Campanya de sensibilització  

 

CONCRECIONS 
-Practica l’estratègia de regulació mitjançant la 
respiració. 

PARAULES CLAU 
Respiració conscient 
Inspirar/Expirar  
Tensió/Relaxació 
Moviment/Repòs 

OBSERVACIONS 
És important conèixer diferents tècniques per afrontar la tensió.  
Tot el material que s’utilitzi l’anirem afegint al Racó de les Emocions. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Diferenciarem 2 estats corporals: en moviment i en repòs. Experimentarem i practicarem el moviment i la quietud del propi cos amb el suport d’una 
música. Tensió/Relaxació. El joc de les estàtues ens pot servir. Ballem o estem en moviment seguint el ritme de la música. Quan la música pari ens 
quedem quiets com estàtues.  
 

PART PRINCIPAL 20’ 
 
Tots els nens i nenes s’estiren al terra, boca amunt, amb els peus i els braços una mica separats. Els explicarem que farem entrar aire pel nas i 
entretant la panxa s’inflarà com si fos un globus, quan la panxa estigui inflada... a poc a poc deixarem anar aire per la boca i la panxa s’anirà 
desinflant. Si algun nen o nena té dificultats és bo posar-li un sac de llavors o un ninot de drap sobre la panxa i observarem que el sac puja i baixa) 
Puja quan inspirem, baixa quan expirem.  
Asseguts en posició a terra o cadira. Fem unes respiracions profundes i conscients (primer ho farem alb els ulls oberts, després amb la mirada fixa 
en un punt o amb els ulls tancats). Ens fem conscients dels punts de contacte a terra o  a la cadira. Ens arrelem a aquests punts i continuem respirant 
normalment i tranquil·lament.  
Mentre inspireu...i espireu... imagineu que us trobeu dins d’una onada del mar que puja... i baixa... puja... i baixa... No correu cap perill; podeu surar 
sobre l’aigua d’esquena o sobre una taula de surf o un matalàs inflable, o bé asseure-us en una barqueta i deixar-vos endur pel suau moviment de les 
onades. Mentre us seguiu movent cap a dalt... cap a baix... cap endavant... cap enrere..., notarem que l’escalfor del sol us relaxa i sentireu la brisa 
marina. Percebeu el color del cel, l’olor del mar, i el rumor de les aus marines. Una sensació de calma envolta tot el vostre cos mentre us bressoleu o 
gronxeu al ritme del mar; us sentiu nodrits i protegits. 
Ja és hora de tornar. Comptareu fins a tres, i quan estigueu llestos, obrireu els ulls lentament. Un... dos... tres... 

 
TANCAMENT 7’ 
 
Escoltarem el Mantra: I’m happy I ‘m good  (Snatam Kaur) 
I’m happy I ‘m good, I’m happy I ‘m good, Satnam, satnam, satnam -ji! Wahe, guru wahe, guru wahe, guru -ji! 
El podem visualitzar o escoltar la música mentre aprenem els gestos i la lletra. Explicarem el significat (Jo estic content, jo estic bé) 
https://www.youtube.com/watch?v=UxskFL5mcMI 
https://www.youtube.com/watch?v=JronIlm_bGo 

https://www.youtube.com/watch?v=UxskFL5mcMI
https://www.youtube.com/watch?v=JronIlm_bGo
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EMO 5 NIVELL:  1r d’Infantil TRIMESTRE: Segon  DATA: Gener 

 
TÍTOL: M’AGRADA – NO M’AGRADA 
OBJECTIUS GENERALS 

OG4: Adquirir habilitats i coneixements per a 
empoderar el procés d’autonomia i l’autoeficàcia 
persona 

MATERIAL: 
-Pal de pluja 
-Retolador permanent 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 

-Parlar de si mateix, identificar i valorar 
positivament les seves capacitats i habilitats 
personals.                                                                         
-Identificar les pròpies dificultats.                            
-Comunicar als altres el que ens agrada i ens 
interessa.                                                                           
-Manifestar sentiments positius sobre un mateix 
i confiar en les pròpies possibilitats (sentiment 
de pertinença, identitat personal) 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Campanya de sensibilització  
Assemblea 

CONCRECIONS 
-Parla de si mateix i dels seus interessos. 

PARAULES CLAU 
Escolta conscient 
Riure 
Silenci 
M’agrada/No m’agrada 

OBSERVACIONS 
És important que els nens se sentin lliures per a expressar al mestre i als seus companys el que els hi agrada i el que no, encara que aquests gustos 
no coincideixin amb els del seu entorn.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Escolta conscient: Escoltar el so d’un pal de pluja i sentir com s’allarga el so fins arribar en absolut silenci. 

 
PART PRINCIPAL 20’ 
 
Dibuixarem una cara a cada mà dels alumnes . Cara cada expressarà una emoció. El que m’agrada és expressat amb una cara alegre i el que no m’ 
agrada, amb una cara trista. Entre tots, comentarem una cosa que ens agradi  i una cosa que no tot aixecant la mà.  
Ex. M’agrada quan aprenc cançons noves i No m’agrada quan em criden. 
La resta de companys poden pensar si coincideixen o no.  
Explicarem que és important tenir clar quines són les activitats que ens agraden i les que no, i expressarem lliurement la nostra opinió. És important 
respectar les opinions de tots (no ens ha d’agradar a tots el mateix). 
Es pot començar l’activitat amb el/la mestre/a que expressi diferents accions i els nens aixequin una mà o l’altre: 

Ex. Sortir al pati, fer petons, dibuixar, anar al menjador, fer abraçades, cantar cançons, anar a psicomotricitat, mirar contes... 
Al final parlarem dels diferents gustos/desitjos, agafant-los tots com a bons i considerant diferent a cada nen/a 
En les reflexions que es faci amb els alumnes, es respectaran els diversos gustos, es pot parlar de les raons de les diferents situacions. Podem anar 
més enllà. Ex. Sinó els hi agrada anar a menjador, es pot analitzar perquè es queden i es buscaran aspectes positius de la situació.  
 
 
 
 

TANCAMENT 7’ 
 
Riure i somriure- Al riure molts músculs de la cara i el cos. Riure és molt sa, ens fa sentir bé i ens relaxa. Imitarem al mestre i als companys repetint 
el so que fan en riure, exagerant l’expressió de la cara i el to de veu:  
Ha, ha, ha, ha!    He, he, he, he!  Hi, hi, hi, hi!  Ho, ho, ho, ho!  Hu, hu, hu, hu! 
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EMO 6 NIVELL:  1r d’Infantil TRIMESTRE: Segon DATA: Febrer 

 
TÍTOL: QUANTES COSES QUE FEM! 
OBJECTIUS GENERALS 
OG5: Analitzar críticament com els prejudicis, 
els biaixos socials, i les distorsions cognitives, 
influeixen en les emocions i en les accions que 
se’n deriven. 

MATERIAL: 
-Retoladors 
-Cartolina gran amb fotografies + nom dels 
alumnes 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA                                                       
-Valorar-se críticament a un mateix.                                
-Valorar críticament als altres.                                           
-Observar la diversitat física, cultural i social de 
l’entorn. 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Assemblea 

 
CONCRECIONS 
-Observa les diferències que hi ha en les 
persones del seu entorn 

PARAULES CLAU 
Saber fer bé i sol 
Esforç 
Constància 
 

OBSERVACIONS 
 
Els alumnes se senten bé quan coneixen les seves qualitats, habilitats i recursos. Agafen confiança quan se’n donen compte dels seus avenços. No 
tots sabem fer el mateix. Hi ha coses que ens costen i m’haig d’esforçar o demanar ajuda i d’altres que ja he après a fer sol perquè quan era petit no 
ho sabia fer.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Ball amb els ulls del cor- Amb els ulls tancats ballarem al so de la música tranquil·la. 
 

 
PART PRINCIPAL 20’ 
 
En rotllana, parlarem de “coses que faig sol/a”. Preguntarem als alumnes quines coses saben fer sols i soles en general per donar idees i ho anirem 
anotant. En segon lloc, farem que contestin a la pregunta de “coses que sé fer bé”  (pot incloure l’ajudar, el compartir... però mirarem de que 
concretin). 
Agafarem una cartolina gran on hi haurà les fotos individuals enganxades, de tot el grup d’alumnes. Al costat de la foto (+ nom) de cada alumne 
escriurem el que ell decideixi del què sap fer bé o sol. Tots els alumnes tindran una cosa escrita.  
Pot resultar interessant portar imatges que representin diferents accions, o dibuixar al costat de l’escrit perquè tingui més sentit per ells.  
Deixarem però, un primer moment per fer una pluja d’idees, per no condicionar-los.  
Penjarem la cartolina al racó de les emocions.  
 
 
 

TANCAMENT 7’ 
 
Celebrarem que sabem fer moltes coses. Posarem música comercial del moment i la  ballarem al nostre aire.  
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EMO 7 NIVELL:  1r d’Infantil TRIMESTRE: Segon DATA: Març 

 
TÍTOL: EL GLOBUS 
OBJECTIUS GENERALS                                        
OG6: Afavorir les habilitats socials i de les 
relacions interpersonals satisfactòries 
 

MATERIAL: 
-Joc Eduioga 
-Globus 
-Ordinador + projector 
-Càmera fotogràfica 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA                                                   
-Iniciar-se en la utilització de les habilitats 
bàsiques (saludar, demanar perdó, donar 
gràcies, esperar el torn...).                                           
-Mostrar una actitud de respecte envers els 
altres davant de situacions quotidianes.                 
-Expressar el propi desacord davant una 
situació de conflicte amb una altra persona. 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Campanya de sensibilització  
Assemblea 

 

CONCRECIONS                                                            
-Utilitza expressions de salutació, agraïment i si 
us plau. 
 

PARAULES CLAU 
Paraules màgiques: Hola, bon dia, si us plau, 
gràcies 
Relaxació 
Assana (ioga) 

 
OBSERVACIONS 
Aquesta sessió es pot complementar amb les activitats de la UD. Bones Maneres del Projecte Horitzó de Descoberta del Fet Religiós de l’Ed. Baula.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Em sento com... una tortuga:  
1. M’assec a terra amb les cames doblegades i ajunto les plantes dels peus, a poc a poquet, sense estrebades.  
2. Aixeco els braços i els passo per sota del tou de les cames. 
3. giro les mans cap amunt, tiro endavant el cap i l’esquena. Toco el pit amb la barbeta i tanco els ulls, sense fer força: sóc una tortuga. Estic dins la 
meva closca i no em moc, estic així una estona curta ben protegida a caseta.  

 
 
PART PRINCIPAL 20’ 
 
En rotllana, tots els nens tenen un globus a la mà, menys el que es posa al mig. Aquest ha d’acostar-se a un company, somriure i, mirant-lo als ulls, 
demanar-li si li deixa el globus. Si aquest li deixa, passa a ocupar el centre.  
El joc s’acaba, quan tots els nens han donat alguna vegada el seu globus.  
Variant: També es pot utilitzar un sol globus i seguint la mateixa dinàmica cal demanar-lo al company del costat amb amabilitat i somrient. 

- Em deixes el teu globus, si us plau?  Cal quan ens el deixin, donar les gràcies.  

Volem aprendre a demanar les coses amb respecte i cortesia.  

 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Abraçades ensucrades- El/la mestre/a  va anomenant diferents  tipus d’abraçades i tots mirarem de fer-la: abraçades de 2 en 2, d’entrepà, amb els dits, per 
darrera, amb el nas, sense tocar-nos, … Hem de respectar sempre o  qui li costa, i vigilar que tothom sigui abraçat. Per finalitzar l’activitat podem fer fotografies de 
totes les abraçades i en una propera sessió passar-les com a presentació de fotos i després imprimir-les per tenir un llibre d’abraçades ensucrades al racó de les 
emocions. 
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EMO 8 NIVELL:  1r d’Infantil TRIMESTRE: Tercer DATA: Abril 

 
TÍTOL: ULLERES DE COLOR 
OBJECTIUS GENERALS                                       
OG7: Expressar sentiments, emocions i 
pensaments íntims en el diàleg, en grup o en 
l’auto narració 
 

MATERIAL: 
-Ulleres de color rosa i negra 
-Ordinador + projector 
-Titella 
-Ploma 
-Barres per pintar llavis  

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Saber escoltar a l’altre.                                                           
-Saber expressar les emocions bàsiques pròpies 
i de l’altre. 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Campanya de sensibilització  
Assemblea 

 
CONCRECIONS 
-Escolta l’explicació de què li passa a l’altre. 

PARAULES CLAU 
Experiències agradables i desagradables 
Emoció  
Pensament 

OBSERVACIONS 
Amb l’activitat de tancament també podem fer una variació: fer més petons a trossets de paper amb els llavis pintats. Els podem regalar a qui 
vulguem. També els podem deixar al Racó de les Emocions per si algú en necessita.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Consciència sensorial- A l’aula els fem seure a les cadires, els demanem que posin el cap damunt la taula i tanquem els llums. Seguidament posem 
música relaxant i intentem que aquests 3 minuts es vagi creant un ambient tranquil que ens permeti poder començar una activitat de manera 
relaxada. 
Possibilitats: Fem una carícia amb una titella, passem la mà per l’esquena, passem una ploma per la cara. 
 

 
PART PRINCIPAL 20’ 
 
Podem comprar o confeccionar unes ulleres de color rosa i unes de color negre. Ens col·locarem en rotllana i cada nen/a ha d’explicar una 
experiència agradable (una cosa bona que ens hagi passat) i una de desagradable (una cosa que no ens hagi fet sentir bé, que no ens hagi agradat 
com ha anat o com ha sortit) amb les ulleres corresponents posades. Podem fer dues rondes.  
Explicarem que al llarg del dia, els habitants de la ment -que són els pensaments- ens diuen coses ben fluix: “és massa difícil”, “no puc fer-ho”, 
“sempre m’equivoco”. Això ens passa quan estem tristos, enfadats o ens sentim malament. És com si ho veiéssim tot de color negre o molt fosc.  
Quan estem contents tenim pensaments més agradables, ens sentim més optimistes, les coses ens surten millor, ens fa gràcia, i diem que tot ho 
veiem de color rosa.  
Tot el que ens passa per dins influeix en la manera de veure les coses que hi ha fora.  

 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Per acabar aquesta sessió jugarem a fer petons de colors. Que divertit!!! 
Farem servir diferents barres de llavis de diferents colors. Cada nen/a es pinta els llavis, utilitzant el color que més li agrada. Quan tots tenim els 
llavis pintats… comença el joc. Cadascun escull a qui vol fer-li un petó, de manera que un cop tenen els llavis pintats es fan petons els uns als altres. 
Ens ho hem passat molt i molt bé!!! Com ens agrada fer-nos petons… 
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EMO 9 NIVELL:  1r d’Infantil TRIMESTRE: Tercer  DATA: Maig 

 
TÍTOL: TOCAR I MIRAR 
OBJECTIUS GENERALS                                     
0G8: Ser conscient i implicar-se emocionalment 
amb el dolor, la bellesa, la bondat, i la justícia 

MATERIAL: 
-Joc Eduioga 
-Caixes amb materials de diverses textures: 
herba, cotó, sorra, paper de vidre, tul, seda... 
-Targetes d’imatges d’objectes i animals 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  
 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Saber expressar el que li agrada i el que no, el 
que ens fa sentir bé...                                                                  
-Mostrar sensibilitat davant de situacions de 
dolor dels altres.                                                                             
-Tenir cura del propi entorn i de l’espai comú 
per afavorir el benestar propi i el dels altres.        
-Identificar les nocions més bàsiques referents a 
la justícia (el que és bo i el que no ho és, el que 
està bé i el que no ho està).                                                     
-Treballar en equip o en grup. 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Conte 
Estudi de Casos  
Campanya de sensibilització  
Assemblea 

 

CONCRECIONS 
-Expressa el seu desacord davant d’un conflicte 
amb una altra persona.                                                                
-Identifica situacions de desigualtat. 

 

PARAULES CLAU 
Sensacions agradables i desagradables 
Tocar i no tocar 

OBSERVACIONS 
Podem tenir les imatges buscades i plastificades per fer l’activitat 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Assana El Lleó: Ens asseiem sobre els talons. Col·loquem les mans a sobre els genolls a terra amb els palmells de les mans mirant cap avall. Femo sortir 
les urpes del lleó! Espatlles relaxades. Respirem. Al treure l’aire pel nas obrim els ulls i la boca al màxim possible. Traiem la llengua tant com puguem, 
imitant el rugit del lleó, “aaaaaaahhhhhhh!” 
Del joc Eduioga – joc de ioga amb cartes (www.eduioga.com) 
PART PRINCIPAL 20’                                                                                                                                                                                                                   
Els infants disposaran de dos racons a l'aula, pels quals aniran passant en petit grup de forma rotativa i amb un temps determinat que 
delimitarà l'educador, depenent de les característiques del grup i el temps disponible  

Racó 1: TOCA-TOCA A LES PALPENTES: En aquest racó hi haurà diverses textures per poder tocar a les palpentes. Les trobaran dins d'una capsa 
amb un forat per poder-hi passar la mà i manipular els diferents objectes i textures proposades: herba, cotó, sorra, paper de vidre, tul, seda, etc.         
Racó 2: MIRA! QUÈ T'AGRADARIA TOCAR? En aquest racó hi haurà diferents fotografies grans d'objectes i animals (cocodril, aigua, farina, foc, núvol, 
endoll, sorra, ganivet, dofí, paella, injecció, lleixiu, caca, cavall, lluna, estrelles, etc.).                                                                                                                        
Demanem als infants que agafin les fotografies petites dels objectes que els hi agradaria tocar en la realitat. Una vegada els infants hagin passat per 
tots els racons, es farà un diàleg en rotllana perquè puguin explicar i compartir les sensacions i vivències que han tingut en cada moment. 

Racó 1: TOCA-TOCA A LES PALPENTES: Els alumnes hauran d'explicar si han endevinat els objectes que han tocat,  si els ha agradat tocar-los, si 
els hi ha fet angúnia, etc. Entre tots descobrirem què hi havia dins de cada caixa.                                                                                                                                          
Racó 2: MIRA! QUÈ T'AGRADARIA TOCAR? Demanarem als infants que ensenyin les fotografies petites dels objectes que han escollit i ens 
expliquin els motius de la seva elecció. 

Obrir un debat amb els infants al voltant de les següents qüestions: Podem tocar aquest objecte? Per què sí? Per què no?                                                               
Al finalitzar la sessió elaborem entre tots un cartell amb les imatges escollides , classificant-les en tres grups: M'agradaria tocar... No m'agradaria 
tocar... No estic segur... 

TANCAMENT 7’ 
Ens posarem en rotllana, ens donarem les mans, i poc a poc anirem tancant més el cercle per poder fer-nos una abraçada gegant! 

http://www.eduioga.com/
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EMO 10 NIVELL:  1r d’Infantil TRIMESTRE Tercer DATA: Juny 

 
TÍTOL: FEM UN MASSATGE 
OBJECTIUS GENERALS 
0G8: Ser conscient i implicar-se emocionalment 
amb el dolor, la bellesa, la bondat, i la justícia 

MATERIAL: 
-Material per fer massatge: plomes, instrument 
de massatge capil·lar, teles de diferents textures, 
rodets, raspall, pinta, guants, esponja... 
-Música de relaxació 
-Fitxa amb la silueta de la figura corporal  
-Gomets 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Saber expressar el que li agrada i el que no, el 
que ens fa sentir bé...                                                                  
-Mostrar sensibilitat davant de situacions de 
dolor dels altres.                                                                             
-Tenir cura del propi entorn i de l’espai comú 
per afavorir el benestar propi i el dels altres.        
-Identificar les nocions més bàsiques referents a 
la justícia (el que és bo i el que no ho és, el que 
està bé i el que no ho està).                                                     
-Treballar en equip o en grup. 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Campanya de sensibilització  
Assemblea 
Debat en grup 

 

CONCRECIONS 
-Expressa el seu desacord davant d’un conflicte 
amb una altra persona.                                                                
-Identifica situacions de desigualtat. 

PARAULES CLAU 
El propi cos 
Sensacions agradables i desagradables 
Tolerància i respecte a la diferència 

OBSERVACIONS 
Els materials que es proposa en la sessió són orientatius i es poden modificar. En funció de  les necessitats i característiques del grup es pot començar pel massatge en parelles i 
després en cadena o fer nomes una modalitat. Expressa diferents tipus de sensacions a partir de la interacció amb els altres. És important deixar verbalitzar a l’alumne el que li 
agrada i el que no amb claredat. Es vol crear un clima de tranquil·litat per afavorir l'activitat dels massatges. Si el grup té poca experiència en aquests tipus de dinàmiques o si cal 
dirigir i orientar més el massatge es pot fer servir la cançó «Massatges» de Dàmaris Gelabert. 

https://www.youtube.com/watch?v=2RaUhbr7Jms
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Respiració: Ens estirarem a terra còmodament. El/la mestre/a passarà a posar un peluix a sobre de la panxa de cada infant. Iniciarem la respiració a 
poc a poc agafant consciència d'ella per així anar gronxant el petit peluix sense que caigui. 

 
PART PRINCIPAL 20’ 

- Repartirem en diferents espais de l'aula alguns estris i objectes per a fer massatges: ploma, instrument de massatge capil·lar, teles de 
diferents textures, rodets, raspalls, pinta, guants, esponja, etc. 

- Convidem els infants a anar observant lliurement els diferents objectes i a triar l'instrument que volen utilitzar per fer els massatges. També 
poden optar per realitzar el massatge només utilitzant les mans. 

- Demanarem als infants que es col·loquin per parelles i comencin el massatge, sempre demanant permís i respectant la voluntat de l'altre. 
- Per fer aquesta dinàmica es crearà un ambient relaxat, amb poca llum i música de fons, i utilitzarem un to de veu fluix. 
- Un cop han realitzat el massatge per parelles, es col·locaran disposats l'un darrere l'altre fent una cadena en forma en rotllana i hauran de fer 

un massatge al company o companya que tenen al davant. 
- En acabar, repartim a cada infant una silueta de la figura corporal i els gomets. Els hi proposem que segons la seva opinió i les seves 

vivències, identifiquin en quines parts del cos els hi agrada que els hi facin massatges i en quines no. 
- Proposarem que expliquin  les emocions i sentiments que han tingut en cada moment. Caldrà valorar que, malgrat que la majoria 

possiblement ha gaudit amb l'estona de relaxació, hi haurà alumnes que no hagin gaudit del moment. Cal que respectem els gustos i les 
decisions dels altres. No a tothom ens agraden les mateixes coses, per això és important dir quan una cosa no ens agrada.  

 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Farem una ronda perquè els nens puguin compartir com se senten. Si hi ha algú que vol compartir amb el grup la seva preocupació l’escoltarem.  
Li podem preguntar: què necessites? Un petó, una abraçada, parlar, res... 
Acabarem tots fent un gran aplaudiment.  
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EMO 1 NIVELL:  P4 TRIMESTRE: Primer DATA: Setembre 

 
TÍTOL: CONTE: LES EMOCIONS D’EN POL 
OBJECTIUS GENERALS 
OG1: Reconèixer i comprendre els propis 

sentiments i emocions 

 

MATERIAL: 
-Conte: SLEGERS, Liesbet: Les emocions d’en Pol. Editorial 
Baula 
-Joc Eduioga 
-Cartell RACÓ DE LES EMOCIONS 
-Cartells amb imatges d’en POL  
-Carnet nom alumne  
-Ordinador + projector 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Posar nom a les pròpies emocions utilitzant un 
vocabulari bàsic. 
-Expressar el propi estat emocional a través de 
llenguatge verbal i no verbal (visual i plàstic, 
musical, corporal). 
-Respondre a la pregunta: Què sento?. 
-Identificar l’origen de les pròpies emocions i 
sentiments. (Respondre’s a la pregunta: Què ha 
passat? Per què em sento així? 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Conte  
Campanya de sensibilització  
Assemblea 

 

CONCRECIONS 
-Expressa què li passa. 
-Expressa en diferents llenguatges (visual i 
plàstic, musical, corporal) què li passa. 

PARAULES CLAU 
Emocions bàsiques: Alegria, Tristesa, Por, 
Ràbia, Calma, Amor 
Emocions agradables i desagradables 
Assana (ioga) 

OBSERVACIONS 
No hem de tenir pressa quan els nens parlin. Els hem de deixar temps perquè s’expressin lliurement. Els hem d’escoltar, sense fer massa 
intervencions. Tot el que diguin estarà bé.  Caldrà adaptar les preguntes a cada emoció. Podem treballar una emoció cada dia per no allargar massa 
les sessions.   
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Assana La papallona: ens asseiem a terra amb  les cames flexionades. Ajuntem les plantes dels peus i ens agafem amb les mans. Portem els peus al més a la vora 
nostra. Balancegem les cames amunt i avall simulant que som una papallona que mou les ales. Agafem i traiem l’aire pel nas mentre anem fent el moviment. 
Assana: és una postura de ioga en la qual intervenen els alineaments , l'actitud, l'atenció, ... Les postures de ioga tenen un ritme, dinamisme i un ordre d'execució. 
Del joc Eduioga – joc de ioga amb cartes (www.eduioga.com) 

 

PART PRINCIPAL 20’ 
SLEGERS, Liesbet: Les emocions d’en Pol. Editorial Baula 
Utilitzarem el conte “LES EMOCIONS D’EN POL”  per a introduir les sessions EMO a l’aula i també per presentar el racó de les emocions igual que a P3. Aquest conte ens mostra el 
punt de vista d’en Pol i com se sent en certs moments de la seva vida. (situacions quotidianes que els nens podran identificar de seguida). En Pol al igual que nosaltres, a vegades 
està trist, a vegades té por, hi ha coses que el fan enfadar...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Durant la narració podem utilitzar el conte en paper. També tindrem en compte d’adaptar el to, timbre i volum en relació al nostre personatge i a l’estat anímic que presenti. És 
un conte molt interactiu que permet anar fent parades i comentaris. Preguntarem i deixarem que els nens puguin verbalitzar el que pensen i senten en aquell moment. Si se 
senten igual que en Pol o tenen una emoció diferent en aquella determinada situació.  Intentarem que participin i s’expressin lliurement. Acabarem la sessió amb la presentació 
del racó de les emocions. Els explicarem que durant aquest curs també tindrem a l’aula aquest racó on hi deixarem el conte,   i tots els materials que es vagin presentant en les 
diferents sessions.  Els recordarem que aquest serà accessible per a tots sempre que hi vulguin o necessitin anar-hi  i jugar amb els diferents materials.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Entre tots buscarem quines emocions surten en el conte. Podem establir una conversa entorn de cada emoció. Com la sent en Pol i com la sentim nosaltres, si és una emoció 
agradable o desagradable, quina expressió facial la caracteritza, on sentim aquesta emoció, a quina part del cos, com s’expressa el nostre cos quan la sentim, què fem quan sentim 
aquesta emoció.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Altres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Combinar el conte amb la conversa sobre les experiències dels infants relacionades amb cada emoció.                                                                                                                                                                                                       
- Comparar si són les mateixes emocions que surten en el conte El monstre de colors treballat a P3.                                                                                                                                                                                                      
- Fer un llistat de les emocions a treballar i buscar imatges d’en Pol que les representin. Aquestes imatges ens serviran per fer un plafó on els nens cada matí podran posar el seu 
nom a sota de l’emoció que senten quan arriben a l’escola. Podem fer aquesta mateixa activitat en diferents moments del dia si ho creiem necessari, o deixar la llibertat perquè 
l’alumne pugui canviar el seu cartell del nom així que se senti diferent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
– Fer cada dia l’activitat del “Bon dia” asseguts en rotllana a preguntar a cada nen i nena com se sent. Els convidarem a que ens diguin també perquè se senten així i si volen que 
els ajudem.  
 

TANCAMENT 7’ 
El mirall- (distensió) Es col·loca el grup en cercle. Per ordre surt al mig un nen i diu el seu nom + i m’agrada com sóc, i fa un gest lliurement. Ex. Sóc 
en Pere i m’agrada com sóc (i fa un salt amb els dos peus). Tots alhora fent de mirall, ens acostem al centre i repetim: Sóc en Pere i m’agrada com sóc 
(i fem un salt amb els dos peus).  

 

http://www.eduioga.com/
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EMO 2 NIVELL: P4 TRIMESTRE:  Primer DATA: Octubre 

 
TÍTOL: EL PASSEIG DE LA CONFIANÇA 
OBJECTIUS GENERALS 
OG2: Comprendre i implicar-se empàticament 
en les experiències emocionals dels altres 

 

MATERIAL: 
- 13 Antifaços 

-Ordinador + projector 
 

ESPAI: 
Aula ordinària  

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Observar les emocions dels altres.                          
-Identificar les emocions bàsiques en els altres. 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Campanya de sensibilització  

 
CONCRECIONS 
-Observa emocions en els altres. 

PARAULES CLAU 
Confiança 
Escolta  
Sensacions  
Silenci 

 
OBSERVACIONS 
Es pot fer l’activitat a l’aula ordinària, però tenint en compte que caldrà retirar taules i/o cadires perquè no es puguin fe mal. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Veig i et veig: En rotllana comença un nen i diu hola al company que té assegut al seu costat, alhora que ha de dir-li m’agrada que siguis aquí. (ex. 
“Hola Mireia”, m’agrada que siguis aquí ...) i així ho anem fent fins que tots hàgim dit i escoltat la frase.   

 
PART PRINCIPAL 20’ 
Per a poder expressar les emocions i els sentiments, hem de confiar en els altres. Es pot començar el joc amb dos nens i els altres observin en silenci. 
Tapem els ulls d’un dels nens amb un antifaç i l’altre el portarà agafat de la mà o del braç. Si veu que té por, li pot posar l’altra mà a l’espatlla i el va 
passejant molt a poc a poc per un espai on no hi hagi mobles on es puguin fer mal.  
És aconsellable fer-ho en un espai conegut.  Al principi el nen que guia pot anar donant instruccions: ara girarem, ens acostem a una taula, a una 
paret, a un arbre, pujarem 3 esglaons... Es pot fer més fàcil o més complicat.  
Quan tots els nens han vist el joc s’hi poden incorporar més parelles o bé tot el grup si l’espai ho permet. Després d’uns minuts es canvien els rols.  
Un cop hi ha participat tots, és interessant seure en rotllana i fer un diàleg perquè puguin expressar com s’han sentit. Els podem ajudar amb unes 
preguntes concretes:  

- Com et senties quan tenies els ulls tapats? 
- Com et senties quan guiaves al teu company? 
- Com creus que es sentia el company que et guiava? 
- Com creus que es sentia el company a qui guiaves? 
- Tenies por o confiaves en l’altre? 

... 
 

 
TANCAMENT 7’ 
Les crispetes- El/la mestre/a farà de cuiner. Un cuiner divertit a qui li agrada molt fer crispetes. L’espai físic representarà la cassola on es cuinaran 
les crispetes que seran els nens/es. El cuiner comença a explicar que les crispetes es van escalfant i per tant aniran saltant dins la cassola per evitar 
cremar-se. Les crispetes quan salten fan un soroll (el podem acordar entre tots). Poc a poc, l’escalfor va augmentant i les crispetes (els infants) cada 
vegada salten més i fan més soroll Arriba un moment que comença a fer una olor estranya ja que les crispetes es comencen a enganxar entre elles; 
primer en grups de dos, després en grups de tres,...i així s’aniran fent “paquets” de crispetes fins arribar a fer-se un de tot el grup. 
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EMO 3 NIVELL: P4 TRIMESTRE: Primer DATA: Novembre 

 
TÍTOL: A VEURE SI HO AGAFES! 
OBJECTIUS GENERALS                                     
OG3: Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització d’estratègies 
de control 

 

MATERIAL: 
-Ordinador + projector 
-Plats de paper 
-Llaminadures 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar situacions concretes en les que cal 
regular l’expressió de les emocions i sentiments. 
-Practicar diferents estratègies d'autoregulació 
emocional: expressió de sentiments, diàleg, 
relaxació, respiració, prendre temps...                     
-Utilitzar en contextos propers les estratègies de 
regulació emocional apreses.                                      
-Afrontar emocions i sentiments agradables i 
desagradables. (impulsivitat i tolerància a la 
frustració) 

 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Assemblea 
 

 

CONCRECIONS 
-Expressa què li passa davant d’una situació 
desagradable.                                                                   

PARAULES CLAU 
Emocions agradables i desagradables 
Esperar 
Relaxació 
Respiracions 

OBSERVACIONS 
Quan utilitzem llaminadures haurem de tenir en compte les al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries dels alumnes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Els nens han de ballar al ritme de la música com si de serps encantades es tractessin, quan para la música han de tornar al seu cistell i han de 
quedar-se ben quietes. Podem anar pujant i baixant la intensitat de la música. 

 
PART PRINCIPAL 20’ 
 
Explicarem als nens que se seguin per taules. A cada taula posarem un plat amb llaminadures al mig de la taula. La consigna serà: Si voleu podeu 
menjar alguna cosa, però si espereu fins que jo us ho digui tindreu un premi més gran. Cadascú pot escollir què vol fer.  
Podem fer dues sessions, deixant un període de temps entre elles. 
A la primera els hi donarem una tasca als nens mentre esperen (ex. pintar un dibuix) 
A la segona, no faran cap tasca, només miraran les llaminadures. 
Diàleg posterior: 

- Com ens hem sentit al fer aquesta activitat? 
- Ens ha agradat? Ha estat agradable o desagradable?  
- Hem sabut esperar? Ens ha costat? 
- Com ho heu fet per tenir les llaminadures i no tastar-les? 
- Ha valgut la pena esperar? 

... 
El premi més gran pot ser una cosa material o que durant aquella tarda puguin fer una activitat “extra” que ells puguin escollir: “Anar a jugar al 
camp de futbol, una sessió de racons de joc simbòlic, veure una pel·lícula tots junts...” 

 
TANCAMENT 7’ 
 
Petites relaxacions: respiració 
https://www.educaixa.com/ca/-/pequenas-relajaciones 
 

 

EMO 4 NIVELL: P4 TRIMESTRE: Primer DATA: Desembre 

 
TÍTOL: LA RESPIRACIÓ DE L’ABELLA 
OBJECTIUS GENERALS 
OG3: Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització d’estratègies 
de control 

MATERIAL: 
-Joc Eduioga 
-Ordinador + projector 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar situacions concretes en les que cal 
regular l’expressió de les emocions i sentiments. 
-Practicar diferents estratègies d'autoregulació 
emocional: expressió de sentiments, diàleg, 
relaxació, respiració, prendre temps...                     
-Utilitzar en contextos propers les estratègies de 
regulació emocional apreses.                                      
-Afrontar emocions i sentiments agradables i 
desagradables. (impulsivitat i tolerància a la 
frustració) 

 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Cançó (Mantra) 

 

CONCRECIONS 
-Practica l’estratègia de regulació mitjançant la 
respiració. 
 

PARAULES CLAU 
Respiració  
Relaxació 
Mantra 

OBSERVACIONS 
Volem que els alumnes experimentin i valorin la relaxació. La pràctica diària d’aquesta, ens ajudarà a aconseguir-ho amb més facilitat.  
És important que sàpiguen que poden practicar-la en diferents moments quan ho necessitin, estiguin molt cansats, quan se sentin enfadats, quan 
hagin tingut un ensurt... 

https://www.educaixa.com/ca/-/pequenas-relajaciones
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
La salutació: Posem una música i fem que els nens i nenes es moguin lliurement per la classe, ocupant tot l’espai. En un moment determinat, es para 
la música i han de saludar al nen o nena que tinguin més proper amb un gest , sense paraules. 

 
 
PART PRINCIPAL 20’ 
 
Aprendrem a fer LA RESPIRACIÓ DE L’ABELLA: ens asseiem còmodament. Ens tapem les orelles suaument amb el dit índex i escoltem la nostra 
respiració. Agafem aire pel nas i el traiem per la boca tot fent el so de l’abella “zzzzzzzzzz” si tanquem els ulls ens concentrem més. Ho repetim unes 
quantes vegades. Ens podem imaginar que som una abella que va de flor en flor en un prat ple de flors de tots colors.  
Els hi expliquem als nens els beneficis de practicar la respiració de l’abella: relaxa la ment sobretot quan estem nerviosos o cansats, calma el sistema 
nerviós i relaxa el cap per dins.  
Del joc Eduioga – joc de ioga amb cartes (www.eduioga.com) 

 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Escoltarem el Mantra: I’m happy I ‘m good  (Snatam Kaur) 
I’m happy I ‘m good, I’m happy I ‘m good, Satnam, satnam, satnam -ji! Wahe, guru wahe, guru wahe, guru -ji! 
El podem visualitzar o escoltar la música mentre aprenem els gestos i la lletra. Explicarem el significat (Jo estic content, jo estic bé) 
https://www.youtube.com/watch?v=UxskFL5mcMI 
https://www.youtube.com/watch?v=JronIlm_bGo 

 
 

  

http://www.eduioga.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UxskFL5mcMI
https://www.youtube.com/watch?v=JronIlm_bGo
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EMO 5 NIVELL: P4 TRIMESTRE: Segon DATA: Gener 

 
TÍTOL: SI JO FOS... 
OBJECTIUS GENERALS 
OG4: Adquirir habilitats i coneixements per a 
empoderar el procés d’autonomia i l’autoeficàcia 
persona 
 

MATERIAL: 
-Ordinador + projector 
-Campanetes 
-Quadre de doble entrada (si jo fos... per nom 
dels alumnes) 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Parlar de si mateix, identificar i valorar 
positivament les seves capacitats i habilitats 
personals.                                                                         
-Identificar les pròpies dificultats.                            
-Comunicar als altres el que ens agrada i ens 
interessa.                                                                           
-Manifestar sentiments positius sobre un mateix 
i confiar en les pròpies possibilitats (sentiment 
de pertinença, identitat personal) 
 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Campanya de sensibilització  
Assemblea 

 

CONCRECIONS 
-Parla de si mateix i dels seus interessos. 

PARAULES CLAU 
Escolta conscient 
So-silenci 

OBSERVACIONS 
Podem utilitzar altres instruments per fer l’activitat d’Escolta conscient amb les campanetes. El que és important és que sigui un instrument que 
allargui el so. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Escolta conscient: Escoltar el so d’unes campanetes i sentir com s’allarga el so fins arribar en absolut silenci. 

 
PART PRINCIPAL 20’ 
 
Farem el joc del “SI JO FOS...” asseguts a terra fent una rotllana. Cadascú respon segons el que cregui o més li agradi a cadascuna de les preguntes. 

1. Si jo fos una flor seria... 
2. Si jo fos un animal seria... 
3. Si jo fos un moble seria... 
4. Si jo fos un instrument musical seria... 
5. Si jo fos un color seria... 
6. Si jo fos una joguina seria... 
7. Si jo fos un personatge de conte seria... 
8. Si jo fos una emoció seria... 

Fem una roda per contestar a cada pregunta. Podem anar variant l’ordre de la roda, perquè no sempre sigui el mateix alumne que comenci a 
respondre el si jo fos...  
Podem fer una quadrícula amb el nom dels alumnes i anar anotant les respostes.  
Comentarem l’activitat entre tots, reflexionarem com ens hem sentit, si ens ha agradat, si ha estat divertit... 
Abans de començar recordarem que hem de jugar responent el que ens agrada a nosaltres. Nosaltres som els que triem i ho compartim amb els 
companys. 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Riure i somriure- Al riure molts músculs de la cara i el cos. Riure és molt sa, ens fa sentir bé i ens relaxa. Imitarem al mestre i als companys repetint 
el so que fan en riure, exagerant l’expressió de la cara i el to de veu:  
Ha, ha, ha, ha!    He, he, he, he!  Hi, hi, hi, hi!  Ho, ho, ho, ho!  Hu, hu, hu, hu! 
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EMO 6 NIVELL: P4 TRIMESTRE: Segon DATA: Febrer 

 
TÍTOL: TOTS ELS PETONS 
OBJECTIUS GENERALS 
OG5: Analitzar críticament com els prejudicis, 
els biaixos socials, i les distorsions cognitives, 
influeixen en les emocions i en les accions que 
se’n deriven. 

 

MATERIAL: 
-Conte: SANDERS, Alex (2004): Tots els petons. 
Ed. Corimbo. 
-Ordinador i projector 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Valorar-se críticament a un mateix.                                
-Valorar críticament als altres.                                           
-Observar la diversitat física, cultural i social de 
l’entorn. 
 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Conte 
Campanya de sensibilització  
Assemblea 

 
CONCRECIONS 
-Observa les diferències que hi ha en les 
persones del seu entorn 
 

PARAULES CLAU 
Diversitat 
Valorar-se 
M’agrada/No m’agrada 
Respecte 

OBSERVACIONS 
 Podem deixar el conte al racó de les emocions per tal que els alumnes el puguin tornar a mirar.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Ball amb els ulls del cor- Amb els ulls tancats ballarem al so de la música tranquil.la. 

 
PART PRINCIPAL 20’ 
 
Farem la sessió a partir d’aquest conte: 
SANDERS, Alex (2004): Tots els petons. Ed. Corimbo.  
Es tracta d’un inventari de molts tipus de petons. Amb il·lustracions molt senzilles fa un recorregut per petons d’esquimals, de llop, de formiga, de 
bona nit, de papa, de mama, de peix... Cal posar imaginació per interpretar-los.  
És un bon conte per deixar-nos anar!  
El podem explicar primer sense imatges i que s’ho imaginin, o directament amb les imatges del conte.   
Parlarem de que no a tots ens agraden les mateixes coses. El conte parla de fer petons. Petons diferents. Podem convidar als nens a fer petons tal 
com ens ensenyen els personatges del conte. 
Diàleg posterior: T’agraden els petons? T’agrada fer petons? T’agrada que te’n facin? Qui t’agrada que et faci petons? Qui no t’agrada? Com em sento 
depèn de qui em fa el petó? De tots els petons del conte... amb quin et quedaries? Saps alguna altra manera de fer petons?  
Respectarem als companys que no els hi agradi que els en facin i/o fer-ne.  
Puc dir: No m’agrada que em facis un petó.  
Podem fer-nos fotos fent els diferents tipus de petons i deixar-les penjades al racó de les emocions. 
Hem de respectar que hi hagi alumnes que no vulguin fer petons precisament perquè no els hi agradi. 

 
 
TANCAMENT 7’ 
 
 Curt d’Animació- [Animação] Purê de maçã, de Klaas Verplancke 
 https://www.youtube.com/watch?v=CKQu6vZmCOE 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CKQu6vZmCOE
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EMO 7 NIVELL: P4 TRIMESTRE: Segon DATA: Març 

 
TÍTOL: LA CLASSE AGRADABLE 
OBJECTIUS GENERALS 

OG6: Afavorir les habilitats socials i de les 
relacions interpersonals satisfactòries 

 

MATERIAL: 
-Silueta d’una  lluna 
-Gomets blancs 
-Ordinador + projector 

 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Iniciar-se en la utilització de les habilitats 
bàsiques (saludar, demanar perdó, donar 
gràcies, esperar el torn...).                                           
-Mostrar una actitud de respecte envers els 
altres davant de situacions quotidianes.                 
-Expressar el propi desacord davant una 
situació de conflicte amb una altra persona. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Conte 
Campanya de sensibilització  
Assemblea 
Debat en grup 

 
CONCRECIONS 
-Utilitza expressions de salutació, agraïment i si 
us plau. 
 

PARAULES CLAU 
Emocions  
Bones maneres: Saludar, acomiadar-se, donar 
les gràcies... 

OBSERVACIONS 
Aquesta sessió es pot complementar amb les activitats de la UD. Bones Maneres del Projecte Horitzó de Descoberta del Fet Religiós de l’Ed. Baula. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Em sento com... un cor que batega:  
1. Em poso dret, els peus ferms a terra i els braços deixats anar.  
2. Doblego els braços pels colzes, per sota del coll, sense empènyer les mans  
3. Llavors  obro els braços tant com puc, mentre agafo molt aire pel nas 
4. Doblego els braços un altre cop, mentre deixo anar l’aire. Obro i tanco els braços mentre respiro: sóc com un cor que batega. 

PART PRINCIPAL 20’ 
A partir de l’objectiu “ser una classe agradable” preguntarem als alumnes com ho podem aconseguir. Intentarem que siguin els mateixos alumnes que arribin a dir que per 
aconseguir-ho hem d’utilitzar frases de cortesia: si us plau, gràcies, perdó... Demanar les coses adequadament crea relacions més agradables i positives. 
Farem el joc del “peluix agradable”. Asseguts en rotllana agafarem un peluix i el donarem al company que vulguem i li demanarem alguna cosa dient si us plau, quan ho hagi fet li 
donarem les gràcies.  
Expressaran com se senten quan els hi demanen les coses d’una manera o altra, com els hi agrada més...   Podem explicar una història sobre la lluna: 
LA LLUNA DESAGRADABLE 
Hi havia una vegada una lluna desagradable. Era molt desagradable amb els planetes que vivia a l’espai i sempre es cridaven per dir-se les coses. 
Li deia al Sol: 

- Capsigrany, no et posis al meu costat que em cremes! 
I a les Estrelles: 

- Marxeu d’aquí que jo sóc el rei del cel 
Ningú volia ser el seu amic. Sempre estava sola. I un dia se’n va adonar que començava a perdre el seu color i s’estava quedant ben negre. Això li va fer por i va anar a visitar al Mag 
Merlí, que vivia a la Terra per preguntar-li què li estava passant. 

- Estic preocupada, no sé què em passa, m’estic quedant negra i per la nit ningú em veurà. Què faré ara?  
- Això t’ha passat per ser tant desagradable, que ni la nit vol estar al teu costat! Estàs sola, no tens cap amic ni amiga... Hauràs de pensar alguna cosa.  
- Ajuda’m, si us plau! Què puc fer? 
- A mesura que siguis més agradable aniràs recuperant el teu color. Tractaràs a tothom amb respecte i començaràs a fer servir les bones maneres (si us plau, gràcies...) 

Des d’aquell dia, la lluna va començar a canviar, però encara a vegades no se’n recordava de tractar als altres amb respecte. I en Merlí va demanar l’ajuda als nens i nenes de la Terra 
perquè en sabien molt i podien ensenyar a la lluna a ser més agradable. Al final la lluna va recuperar tot el seu color i es va fer amiga de la nit. Cada nit, se sentia orgullosa i feliç.  

Penjarem al racó de les emocions la silueta d’una lluna negra. Cada vegada que els nens utilitzin una frase de cortesia, li poden enganxar un gomet blanc o groc a 
la lluna. Quan la lluna estigui plena, podem celebrar-ho fent una activitat especial tots junts. 
 

TANCAMENT 7’ 

 Només amb un somriure que em facis tot passant, ja m’omplo d’alegria i veig el món més gran- Joana Raspall- Fem un aplaudiment! 
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EMO 8 NIVELL: P4 TRIMESTRE: Tercer DATA: Abril 

 
TÍTOL: COM EM SENTO AVUI? 
OBJECTIUS GENERALS 
OG7: Expressar sentiments, emocions i 
pensaments íntims en el diàleg, en grup o en 
l’auto narració 
 

MATERIAL: 
- Joc Eduioga 
-Ordinador + projector 
-Càmera fotogràfica 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Saber escoltar a l’altre.                                                           
-Saber expressar les emocions bàsiques pròpies 
i de l’altre. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Campanya de sensibilització  
Assemblea 
Debat en grup 

 
CONCRECIONS 
-Escolta l’explicació de què li passa a l’altre. 

PARAULES CLAU 
Assana 
Com em sento? 

OBSERVACIONS 
És molt interessant fer les fotos i penjar-les al racó de les emocions o fer-ne un àlbum perquè puguin recordar aquesta sessió.  

 

 



      
 

65 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Assana La Granota: Ens ajupim amb les cames flexionades i obertes. Els braços queden per dins dels genolls. Les mans toquen el terra per poder-nos 
impulsar al saltar. I saltem ben enlaire tal com ho fan les granotes.  
Del joc Eduioga – joc de ioga amb cartes (www.eduioga.com) 
 
 

PART PRINCIPAL 20’ 
 
- Demanarem que tanquin els ulls: Pensa com te sents en aquest mateix moment,  i imagina quins colors veus, quines formes apareixen, quins paisatges i 
si hi surt alguna persona en els teus pensaments. Quan et sentis preparat obre els ulls i agafa un full en blanc i mira de dibuixar com et sents avui. Ara. 
-Posarem al seu abast diferents estris de pintura perquè puguin escollir el que més els hi agradi.  
-Un cop vagin acabant ens posarem tots junts i ensenyarem el dibuix als companys. Deixarem que els que vulguin i per ordre que puguin explicar-
nos què han dibuixat i com se senten. 
-Penjarem al suro de la classe tots els dibuixos dels companys. Preguntarem i respectarem el que decideixin: penjar el dibuix o guardar-lo al calaix 
amb les altres feines.  

 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Abraçades ensucrades- El/la mestre/a  va anomenant diferents  tipus d’abraçades i tots mirarem de fer-la: abraçades de 2 en 2, d’entrepà, amb els 
dits, per darrera, amb el nas, sense tocar-nos, … Hem de respectar sempre o  qui li costa, i vigilar que tothom sigui abraçat. Per finalitzar l’activitat 
podem fer fotografies de totes les abraçades i en una propera sessió passar-les com a presentació de fotos i després imprimir-les per tenir un llibre 
d’abraçades ensucrades al racó de les emocions. 

 
 

 

  

http://www.eduioga.com/
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EMO 9 NIVELL: P4 TRIMESTRE  Tercer DATA: Maig 

 
TÍTOL: LA REGLA D’EN KIKO 
OBJECTIUS GENERALS 
0G8: Ser conscient i implicar-se 
emocionalment amb el dolor, la bellesa, la 
bondat, i la justícia 
 

MATERIAL: 
-Ordinador, projector i altaveus 
https://www.youtube.com/watch?v=41mjgha1_VA 
-Materials addicionals per descarregar sobre «La 
regla d'en Kiko» a l'adreça:  
http://www.underwearrule.org/default_es.aspx 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Saber expressar el que li agrada i el que no, el 
que ens fa sentir bé...                                                                  
-Mostrar sensibilitat davant de situacions de 
dolor dels altres.                                                                             
-Tenir cura del propi entorn i de l’espai comú 
per afavorir el benestar propi i el dels altres.        
-Identificar les nocions més bàsiques 
referents a la justícia (el que és bo i el que no 
ho és, el que està bé i el que no ho està).                                                     
-Treballar en equip o en grup. 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Conte 
Estudi de Casos  
Campanya de sensibilització  
Assemblea 
Debat en grup 

CONCRECIONS 
-Expressa el seu desacord davant d’un 
conflicte amb una altra persona.                                                                
-Identifica situacions de desigualtat. 

PARAULES CLAU                         
Sensacions agradables i desagradables       
Parts privades o íntimes                        
Secrets 
Persones de confiança. 

OBSERVACIONS                                                                                                                                                                                                                            
A l'hora d'explicar el conte, l'educador farà preguntes sobre les situacions que viuen plegats en Kiko i la mà. Intentem que la conversa se centri en els personatges, no ho 
traspassem a cap vivència personal. Si algú comparteix alguna cosa que no li agrada no passa res, però tornem a dirigir la conversa vers les accions i reaccions dels personatges 
del conte.  En alguna sessió posterior, podem preguntar als infants si han tornat a veure el conte i què en recorden. Com a recurs addicional us aconsellem veure el vídeo «Si et 
passa, explica-ho!» elaborat pel psicopedagog Daniel Gabarró on explica al més petits, què és l'abús sexual. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=41mjgha1_VA
http://www.underwearrule.org/default_es.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=gD5zQ3mmvuc
https://www.youtube.com/watch?v=gD5zQ3mmvuc
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Un ambient amb calma. Convidem als nens a assaborir una galeta repartint-ne una a cadascú.  Busquem un moment I un espai adequats, creant un 
ambient tranquil I sense pressa. Repartim la galeta I esperem que tots en tinguin una. Treballem els sentits. Vista: observem la forma, el color, els 
dibuixos...Tacte: rugosa, llisa, suau, aspre...Olfacte: què ens recorda...Gust: mengem a poc a poc assaborint cada mossegada, dolça, salada, cruixent...  
Es pot fer amb altres aliments senzills, fruita, fruits secs... 

PART PRINCIPAL 25’ 

1. Els infants arriben a l'aula i es troben una carta en un lloc visible. 
2. Convidem els infants a fer una rotllana per poder llegir la carta plegats. 
3. Contingut de la carta: 

«Hola, classe dels [nom de la classe]. M'han explicat que sou uns nens i unes nenes amb moltes ganes de fer amics. Ahir vaig venir i no us vaig trobar, per 
això us deixo aquest missatge i una foto meva [imatge del Kiko]. M'havíeu vist alguna vegada? Que em coneixeu? Sóc un nen com vosaltres que m'agrada 
fer moltes coses i aprendre a l'escola. Tinc una amiga nova! És una mà de molts colors.  Avui us convido a escoltar totes les coses que podem fer junts. 
Espero que us agradi». 

4. Utilitzem la presentació, projectem el conte i convidem els infants a participar. Podem utilitzar les següents preguntes per estimular la conversa: 
Diapositiva 1: Quins personatges hi surten? Com són els personatges? Són petits? Són grans? Diapositiva 2: Es coneixen en Kiko i la mà? Per què? Són 
amics? Diapositiva  3: Presentació dels personatges. Diapositiva 4: Què li explica en Kiko a la mà? Diapositiva 5: Què fa la mà? Li agrada a en Kiko? Està 
content? Diapositiva 6: Què vol fer en Kiko? Diapositiva  7:Què fa la mà? Està content? Diapositiva  8: Què li passa a en Kiko? Diapositiva 9: Què li proposa 
la mà? Li agrada va en Kiko el que li ha fet la mà? Diapositiva 10: Què vol fer en Kiko? Diapositiva 11: Què li proposa la mà? Per què li demana permís la 
mà a en Kiko? Li agrada a en Kiko el que li ha fet la mà? Diapositiva 12: Què li proposa la mà? Què respon en Kiko? Com creieu que l’hi diu? Està content o 
enfadat? Diapositiva 13: La regla d'en Kiko. Què li diu la mà? La mà està enfadada o trista perquè en Kiko li ha dit que no vol? Com ho sabeu? Quin gest fa? 
Com està ara en Kiko, segueix enfadat? Diapositiva 14: En Kiko vol viatjar al país dels somnis. Què li demana en Kiko? Diapositiva 15: Com l’ajuda la mà? 
Com està en Kiko? 

TANCAMENT 5’ 
Donem als infants el dibuix d'en Kiko i la mà i els demanem que dibuixin aquelles persones de la seva xarxa de seguretat en qui poden confiar i a qui 
poden explicar les coses que no els agraden o els fan sentir malament. En acabar, poden enganxar un pal de gelat i emportar-se la titella a casa. 
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EMO 10 NIVELL:  P4 TRIMESTRE  Tercer DATA: Juny 

 
TÍTOL: LES PARTS PRIVADES NO ES TOQUEN 
OBJECTIUS GENERALS                               
0G8: Ser conscient i implicar-se emocionalment 
amb el dolor, la bellesa, la bondat, i la justícia. 

MATERIAL: 
-Paper d’embalar amb les figures corporals 
dibuixades. 
-Fitxa silueta corporal nen i nena 
-Gomets verds i vermells 

ESPAI: 
Aula ordinària 
 

DURADA: 
30 minuts  

 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Saber expressar el que li agrada i el que no, el 
que ens fa sentir bé...                                                                  
-Mostrar sensibilitat davant de situacions de 
dolor dels altres.                                                                             
-Tenir cura del propi entorn i de l’espai comú 
per afavorir el benestar propi i el dels altres.        
-Identificar les nocions més bàsiques referents a 
la justícia (el que és bo i el que no ho és, el que 
està bé i el que no ho està).                                                     
-Treballar en equip o en grup. 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Conte 
Campanya de sensibilització  
Debat en grup 

 

CONCRECIONS 
-Expressa el seu desacord davant d’un conflicte 
amb una altra persona.                                                                
-Identifica situacions de desigualtat. 

PARAULES CLAU 
Figura corporal 
Parts privades o íntimes 
Espai i límits corporals 

OBSERVACIONS                                                                                                                                                                                                                 
Sovint els noms dels genitals són anomenats amb diminutius o altres noms que són més aviat col·loquials, populars o familiars. No es tracta de desplaçar, 
d’entrada, tots aquests noms i substituir-los pels més precisos o formals, però sí fer-ho a poc a poc, mantenint temporalment una mena de doble denominació.                                                                                                                                                                                                                                                       
En aquesta activitat és important fer veure als alumnes quines són les zones del seu cos que poden considerar públiques (les que estan a la vista, les que altres 
persones poden tocar) de les privades o íntimes (les que no poden tocar els altres, les que habitualment estan cobertes). Un sistema habitual per explicar això és 
fer un símil amb el que està cobert o no pel banyador. En tot cas, és important deixar clar que les zones que tapem habitualment són zones que han d’estar 
protegides per no prendre mal o per la seva cura o higiene, però no per causes que tinguin a veure amb una visió negativa del cos. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
1. Els nens escolten la música en silenci. 
2. Els nens escolten la música mentre la mestra, amb veu suau, va dient paraules o frases relaxants. 
3. Els nens escolten la música mentre la mestra va tocant suaument cadascun dels alumnes. 
4. Els nens escolten la música mentre amb un objecte la mestra els fa un petit massatge. 
Un cop acabat qualsevol dels exercicis anteriors, els nens es mouen, fan estiraments, badalls, sospirs... segons es trobin més còmodes. 
PART PRINCIPAL 20’ 

1. Observem en un paper d'embalar la silueta de la figura corporal d'un nen i una nena despullats i recordem els noms i la situació correcta de les diferents parts de cos, i 
molt especialment els dels genitals. Podem ajudar-nos, enganxant sobre el paper els noms corresponents. 

2. Preguntem als infants quins altres noms utilitzen a vegades per anomenar els genitals i els anotem també en la silueta. 
3. Expliquem breument quines són les parts del nostre cos que podem considerar públiques (les que estan a la vista sempre) i quines són privades o íntimes (les que 

habitualment estan cobertes per la roba interior o el banyador). 
4. Donem a cada infant una fitxa amb la silueta corporal d'un nen o d'una nena i uns quants gomets de color verd i vermell. Al mateix temps expliquem el significat del color 

dels gomets que els hem donat: 
o Verd: parts del nostre cos que sempre estan destapades. 
o Vermell: parts del nostre cos que sempre estan cobertes. 

5. Individualment, els demanem que enganxin sobre la figura corporal escollida els gomets corresponents a les parts públiques i privades del cos. 
6. Una vegada acabada l'activitat a nivell individual, fem la posada en comú i demanem als infants que lliurement ens ajudin a situar els gomets en la figura corporal que 

tenim projectada. 
7. Expliquem el significat del símbol de prohibit tocar i demanem als infants que ens expliquin en quines zones de la figura corporal els posarien. Els deixem una estona 

perquè enganxin el símbol a la fitxa i l'educador també els afegeix a la figura corporal projectada.  

 Depenent del nivell maduratiu, caldrà valorar la realització de la fitxa individualment. Es pot optar per realitzar l'activitat directament amb el grup classe i no fer la fitxa. 
 També es pot fer servir paper d'embalar per dibuixar la figura corporal d'un nen o una nena. Estenem el paper a terra i demanem a un infant que s'hi col·loqui al damunt. 

Amb un retolador gruixut dibuixem el contorn. Els infants, amb l'ajuda del mestre, poden dibuixar la silueta d'un dels companys/es de taula i es pot completar 
l'activitat amb la resta del grup. 

TANCAMENT 7’ 
Farem una ronda perquè els nens puguin compartir com se senten. Si hi ha algú que vol compartir amb el grup la seva preocupació l’escoltarem.  
Li podem preguntar: què necessites? Un petó, una abraçada, parlar, res... 
Acabarem tots fent un gran aplaudiment.  
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EMO 1 NIVELL:  P5 TRIMESTRE: Primer DATA: Setembre 

 
TÍTOL: NIMBUS- Un núvol d’emocions 
OBJECTIUS GENERALS 
OG1: Reconèixer i comprendre els propis 
sentiments i emocions 

 

MATERIAL: 
-Conte FERNÁNDEZ, N i ZURITA, E: NIMBUS Un 
núvol d’emocions. Ed. Salvatella 
-Joc Eduioga 
-Cartell RACÓ DE LES EMOCIONS 
-Emocionòmetre + pinces de fusta 
-5 Caixes de cartró, pintures, rodets, lletres adh. 
-Ordinador + projector 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Posar nom a les pròpies emocions utilitzant un 
vocabulari bàsic. 
-Expressar el propi estat emocional a través de 
llenguatge verbal i no verbal (visual i plàstic, musical, 
corporal). 
-Respondre a la pregunta: Què sento?. 
-Identificar l’origen de les pròpies emocions i 
sentiments. (Respondre’s a la pregunta: Què ha 
passat? Per què em sento així? 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Conte 
Assemblea 

 

CONCRECIONS 
-Expressa què li passa. 
-Expressa en diferents llenguatges (visual i plàstic, 
musical, corporal) què li passa. 

PARAULES CLAU 
Assana 
Emocions: l’amor, la calma, la ràbia, la 
tristesa, la por, la sorpresa i l’alegria. 
Emocionòmetre- Com em sento? 

OBSERVACIONS 
Al preguntar tot sovint als alumnes com se senten els porta a l’autoconeixement. Saber què sentim a cada moment ens porta a saber que les emocions són en nosaltres mateixos. 
A partir d’aquí podem aprendre a acceptar-les, expressar-les de forma adequada i controlar-les si ens cal. També ens porta a adonar-nos que cada dia  podem sentir emocions 
diferents.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Assana La vela: ens preparem per ser la vela d’un veler. Ens estirem a terra. Dobleguem les cames. Agafem aire pel nas al portar els genolls al pit. Agafem aire pel nas a l’aixecar els 
malucs per sobre de les espatlles. Dobleguem els colzes. Col·loquem les mans a la cintura per aguantar l’esquena. Estirem les cames a la vertical i ja podem començar a navegar! 
Desmuntem la postura baixant lentament els genolls i l’esquena.  
Del joc Eduioga – joc de ioga amb cartes (www.eduioga.com) 
PART PRINCIPAL 20’ 
Utilitzarem el conte “NIMBUS” – Un núvol d’emocions per a introduir les sessions EMO a l’aula i també per presentar el racó de les emocions igual que a P3 i P4. .  
El conte explica la història d’un núvol que se sent bé i tranquil en el cel blau. Però un dia arriba el vent i bufa fort per apartar-lo quan ell no vol moure’s... En aquesta història 
acompanyarem en Nimbus mentre experimenta diferents emocions com l’amor, la calma, la ràbia, la tristesa, la por, la sorpresa i l’alegria.  
Durant la narració podem utilitzar el conte en paper. També tindrem en compte d’adaptar el to, timbre i volum en relació al nostre personatge i a l’estat anímic que presenti. En 
finalitzar l’explicació, preguntarem als nens/es  si els ha agradat, què en pensen...intentant que participin i s’expressin. Acabarem la sessió amb la presentació del racó de les 
emocions. Els explicarem que durant aquest curs també tindrem a l’aula aquest racó on hi deixarem el conte,   i tots els materials que es vagin presentant en les diferents sessions.  
Els recordarem que aquest serà accessible per a tots sempre que hi vulguin o necessitin anar-hi  i jugar amb els diferents materials.  
Ens posarem per grups i cada grup pintarà una caixa de cartró d’un color per cada emoció que representi. Treballarem 5 emocions: la ràbia, la tristesa, la por, la sorpresa i 
l’alegria.  
Amb lletres adhesives confegirem el nom de l’emoció i l’enganxarem a la tapa en un lloc ben visible. També hi podem enganxar una emoticona que la representi.   Durant 5 dies 
anirem presentant d’una a una les caixes de les emocions fent una dinàmica: 
Per ex. Presentem la caixa de la RÀBIA  als infants i els preguntem: Què hi posaríeu dins d’una capsa de la ràbia? Deixarem que els nens s’expressin lliurement i vagin dient tot el 
que se’ls acudeixi. Ho anirem anotant.   
Podem establir una conversa entorn de cada emoció: Què és? Com et fa sentir? És una emoció agradable o desagradable? Quina expressió facial la caracteritza? La podem 
representar? On sentim aquesta emoció? A quina part del cos? Com s’expressa el nostre cos quan la sentim? Què fas quan sents aquesta emoció? i parlar sobre les experiències dels 
infants relacionades amb l’emoció. No hem de tenir pressa quan els nens parlin. Els hem de deixar temps perquè s’expressin ll iurement. Els hem d’escoltar, sense fer massa 
intervencions. Tot el que diguin estarà bé.  Caldrà adaptar les preguntes a cada emoció. Podem treballar una emoció cada dia per no allargar massa les sessions.  Quan hàgim parlat 
de totes les emocions, deixarem les capses al racó perquè puguin anar omplint amb material que tinguem a l’aula o que entre tots puguem portar de casa. Quan algú hagi trobat un 
material per alguna de les caixes ho pot comentar als companys.  
Idees: imatges i fotografies de nens, persones, que expressin l’emoció, l’emoticona que la representi, imatges que reflecteixin moments i situacions relacionades amb l’emoció, 
contes, algun titella, elements i objectes variats... 
Dedicarem cada matí quan fem l’activitat del “Bon dia” asseguts en rotllana a preguntar a cada nen i nena com se sent. Els convidarem a que ens diguin també perquè se senten així 
i si volen que els ajudem. Utilitzarem un EMOCIONÒMETRE (una tira llarga amb les diferents emocions. És bo que siguin els mateixos alumnes que decideixin quines volen que hi 
surtin representades) . Tindrem a disposició dels alumnes un pot amb pinces que cada alumne podrà decorar al seu gust i posar-hi el nom. Hauran de col·locar la pinça en l’emoció 
en que ells creguin que es troben en aquell moment. Podem fer aquesta mateixa activitat en diferents moments del dia si ho creiem necessari, o deixar la llibertat perquè l’alumne 
pugui canviar la seva fotografia així que se senti diferent.  

TANCAMENT 7’ 
Abraçades ensucrades- El/la mestre/a  va anomenant diferents  tipus d’abraçades i tots mirarem de fer-la: abraçades de 2 en 2, d’entrepà, amb els dits, per darrera, amb el nas, 
sense tocar-nos, … Hem de respectar sempre o  qui li costa, i vigilar que tothom sigui abraçat. Per finalitzar l’activitat podem fer fotografies de totes les abraçades i en una propera 
sessió passar-les com a presentació de fotos i després imprimir-les per tenir un llibre d’abraçades ensucrades al racó de les emocions. 

http://www.eduioga.com/
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EMO 2 NIVELL: P5 TRIMESTRE: Primer DATA: Octubre 

 
TÍTOL: SÉ COM ET SENTS 
OBJECTIUS GENERALS 
OG2: Comprendre i implicar-se empàticament 
en les experiències emocionals dels altres 

 

MATERIAL: 
-Ordinador + projector 
-Contes populars 

ESPAI: 
Aula ordinària 
 

DURADA: 
30 minuts 
 

OBJECTIUS D’ETAPA                                                      
-Observar les emocions dels altres.                          
-Identificar les emocions bàsiques en els altres. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Cançó (Mantra) 
Assemblea 
Debat en grup 

 
CONCRECIONS 
-Observa emocions en els altres. 

PARAULES CLAU 
Emocions 
Mantra 

OBSERVACIONS 
Podem escollir el conte en una sessió prèvia, per tal de poder preparar el conte en paper i/o buscar-lo online per projectar i no perdre temps.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Veig i et veig: En rotllana comença un nen i diu hola al company que té assegut al seu costat, alhora que ha de dir una qualitat seva. (ex. Hola Neus, 
“ets molt maca”, “tens uns ulls molt bonics”, “m’agrada quan somrius”, ...) i així ho anem fent fins que tots hàgim escoltat una qualitat nostra i hàgim 
dit una qualitat a un company.   
 

PART PRINCIPAL 20’ 
 
Per grups analitzarem les emocions dels personatges d’un conte popular que triem entre tots. Podem fer una pluja d’idees o donar-los a escollir 
entre 5 o 6 contes. Podem veure o explicar el conte per tenir-lo més fresc. Els nens han de conèixer el conte.  
Triarem els personatges entre tots. Si és un conte amb pocs personatges ho podem fer amb tot el grup. Sinó podem fer equips i que cadascú analitzi 
un personatge i després ho expliqui davant el grup. Analitzarem els gestos facials dels personatges, mirarem de descobrir les emocions que senten, 
el que pensen... Podem parlar de com se senten i del perquè actuen d’una manera determinada. Parlarem d’ells i els imitarem. Preguntarem als 
alumnes que es pot fer per sortir de la situació en què es troben i mirarem de trobar entre tots possibles solucions.  
Farem un mural entre tots per deixar-lo al racó de les emocions.  
Podem repetir l’activitat amb altres contes que trobem interessants.  
Alguns contes: La Caputxeta vermella, Els 3 Porquets, L’Aneguet lleig, En Patufet, La Rateta que escombrava l’escaleta, El Cargol i l’herbeta de 
poliol... 
Que cadascú anomeni amb quin personatge del conte se sent més identificat o quin li agrada més i perquè. 

 
TANCAMENT 7’ 
 
Escoltarem el Mantra: I’m happy I ‘m good  (Snatam Kaur) 
I’m happy I ‘m good, I’m happy I ‘m good, Satnam, satnam, satnam -ji! Wahe, guru wahe, guru wahe, guru -ji! 
El podem visualitzar o escoltar la música mentre aprenem els gestos i la lletra. Explicarem el significat (Jo estic content, jo estic bé) 
https://www.youtube.com/watch?v=UxskFL5mcMI 
https://www.youtube.com/watch?v=JronIlm_bGo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UxskFL5mcMI
https://www.youtube.com/watch?v=JronIlm_bGo
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EMO 3 NIVELL: P5 TRIMESTRE: Primer DATA: Novembre 

 
TÍTOL: COM EM MANEJO AMB LES MEVES EMOCIONS 
OBJECTIUS GENERALS                                            
OG3: Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització d’estratègies 
de control 

 

MATERIAL: 
-Ordinador + projector 
-Cartolines + retoladors 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts 
 

OBJECTIUS D’ETAPA                                              
-Identificar situacions concretes en les que cal 
regular l’expressió de les emocions i sentiments.                                                                            
-Practicar diferents estratègies d'autoregulació 
emocional: expressió de sentiments, diàleg, 
relaxació, respiració, prendre temps...                                                                  
-Utilitzar en contextos propers les estratègies de 
regulació emocional apreses.                                      
-Afrontar emocions i sentiments agradables i 
desagradables. (impulsivitat i tolerància a la 
frustració) 

 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Campanya de sensibilització  
Assemblea 
Debat en grup 
Pluja d’idees 

 

CONCRECIONS                                                            
-Expressa què li passa davant d’una situació 
desagradable.                                                                   

PARAULES CLAU 
Emocions 
Estratègies per regular 
Control 
Situacions agradables i desagradables 

OBSERVACIONS 
Hi ha nens que utilitzen la força, insults, crits, cops...per intentar aconseguir el que volen, sense tenir en compte els altres. Altres, en canvi, aguanten. No saben dir el que pensen o 
senten, o bé es queden en silenci per por. És important reforçar la idea que cadascú s’ha de sentir bé amb un mateix però sempre respectant als altres. És important que els nens 
sàpiguen què senten, si estan enfadats, o si hi ha algun problema. Les persones adultes podem fer de mirall, utilitzant frases com Crec que t’estàs enfadant. És important adonar-se 
de les senyals que dóna el cos, percebre-ho en un mateix i en els altres.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
La salutació: Posem una música i fem que els nens i nenes es moguin lliurement per la classe, ocupant tot l’espai. En un moment determinat, es para 
la música i han de saludar al nen o nena que tinguin més proper amb un gest , i una paraula (Ei, hola, bon dia...) 

 
PART PRINCIPAL 20’ 
 
Exposarem al grup diferents situacions. Els preguntarem com se senten, què és el que poden fer i com se sentirien ells en aquestes situacions. Entre 
tots buscarem estratègies per afrontar-les. Podem buscar imatges per a les diferents situacions. Les situacions poden ser les següents: 

- Un nen ha caigut a terra 
- Hi ha un nen sol al carrer, s’ha perdut 
- Hi ha una nena que se li ha rebentat un globus 
- A un nen se li ha trencat la seva joguina preferida 
- A un nen li han donat un regal 
- A una nena li han donat un caramel 
- Hi ha un grup de nens i ve un pallasso (n’hi ha que ploren, n’hi ha que riuen, n’hi ha que s’espanten...) 
- És l’ aniversari del vostre germà 
- S’acosta un gos corrents 
- Un nen pega a un altre 
- Una nena que somia a la nit 
- Ve una bruixa 

... 
Podem fer entre tots un recull d’estratègies que han sortit per fer front a situacions en les que senten por/s’enfaden/es posen tristos... 

 
TANCAMENT 7’ 
Riure i somriure- Al riure molts músculs de la cara i el cos. Riure és molt sa, ens fa sentir bé i ens relaxa. Imitarem al mestre i als companys repetint 
el so que fan en riure, exagerant l’expressió de la cara i el to de veu:  
Ha, ha, ha, ha!    He, he, he, he!  Hi, hi, hi, hi!  Ho, ho, ho, ho!  Hu, hu, hu, hu! 
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EMO 4 NIVELL: P5 TRIMESTRE: Primer DATA: Desembre 

 
TÍTOL: UN ARBRE ESPECIAL 
OBJECTIUS GENERALS                                       
OG3: Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització d’estratègies 
de control 
 

MATERIAL: 
-Llibre Relaxacions 
-Ordinador + projector 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts 

OBJECTIUS D’ETAPA                                              
-Identificar situacions concretes en les que cal 
regular l’expressió de les emocions i sentiments.                                                                            
-Practicar diferents estratègies d'autoregulació 
emocional: expressió de sentiments, diàleg, 
relaxació, respiració, prendre temps...                                                                  
-Utilitzar en contextos propers les estratègies de 
regulació emocional apreses.                                      
-Afrontar emocions i sentiments agradables i 
desagradables. (impulsivitat i tolerància a la 
frustració) 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Debat en grup 
Pluja d’idees 

 

CONCRECIONS                                                             
-Practica l’estratègia de regulació mitjançant la 
respiració. 

PARAULES CLAU 
Consciència  
Relaxació 
Respiració 

OBSERVACIONS 
La pràctica diària de la respiració conscient ens pot ajudar molt.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Caminar conscient- Descalços per l’aula passejarem posant atenció en tot el que passa ara mentre caminem i tot el que es mou i passa després de 
compartir-ho 

 
PART PRINCIPAL 20’ 
Explicarem als nens que farem una relaxació especial. Imaginem-nos que la nostra ment és una gran pantalla de cinema on hi podem projectar la 
pel·lícula que vulguem: imatges que ens fan por, o imatges boniques que ens fan sentir més valents i que ens ajuden a potenciar totes les capacitats 
que tenim al nostre interior. El que té de bo aquest cinema és que hi podem anar quan vulguem. Només hem de jugar amb la nostra imaginació i 
trobar un lloc on ens sentim bé, com el cinema. 
Ara cadascú buscarà un lloc de la classe tranquil i triarà una postura còmode amb la que pugui estar una estona sense moure’s: assegut amb les 
cames creuades i l’esquena recta, o ajagut de panxa enlaire... Cadascú com es senti millor.  
Tancaràs els ulls i respiraràs 3 vegades profundament. Agafaràs aire pel nas i el trauràs profundament per la boca.  
Silenci, si us plau. Comença la pel·lícula. 
Estàs assegut en un prat, gran i verd, mirant un arbre que és al bell mig del prat. 
Es tracta d’un arbre molt especial: Té unes arrels enormes que s’enfonsen a la terra i un tronc gran i fort que s’eleva cap al cel. Del tronc surten moltes 
branques, però sense fulles. En una branca hi ha un cartell que diu: “Sóc l’arbre de les preocupacions. Penja-hi les teves” 
Pensa en alguna cosa que t’hagi passat i que no t’agradi (una enrabiada, un disgust, una baralla, un malson...)  
Ara imagina que t’ho  treus del damunt, com si fos una jaqueta o una motxilla,, i que ho penges en una branca de l’arbre. Et sents més lleuger. És com si 
pesessis menys, estàs molt més tranquil. 
Mira, fixa-t’hi; a la branca de l’arbre ha sortit una fulla verda on diu: “Demana un desig” 
Endavant! Demana’l! 
I respira tranquil·lament confiant que, en el moment oportú, el teu desig es complirà. 
A poc a poc quan ens sentim preparats anirem obrint els ulls i ens posarem a la rotllana.  
Del llibre, DUCH I GURIDI, Mamen (2017): RELAXACIONS Grans eines per a petits guerrers. Ed. Flamboyant 
 

TANCAMENT 7’ 
Farem una ronda perquè els nens puguin compartir com se senten. Si hi ha algú que vol compartir amb el grup la seva preocupació l’escoltarem.  
Li podem preguntar: què necessites? Un petó, una abraçada, parlar, res... 
Acabarem tots fent un gran aplaudiment.  
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EMO 5 NIVELL: P5 TRIMESTRE: Segon DATA: Gener 

 
TÍTOL: TANTS CAPS, TANTS BARRETS 
OBJECTIUS GENERALS                                       
OG4: Adquirir habilitats i coneixements per a 
empoderar el procés d’autonomia i l’autoeficàcia 
persona 
 

MATERIAL: 
-Bol tibetà 
-Fulls blancs DIN A4  
-Colors, ceres, retoladors... 
-Tisores 

 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts 
 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Parlar de si mateix, identificar i valorar 
positivament les seves capacitats i habilitats 
personals.                                                                         
-Identificar les pròpies dificultats.                            
-Comunicar als altres el que ens agrada i ens 
interessa.                                                                           
-Manifestar sentiments positius sobre un mateix 
i confiar en les pròpies possibilitats (sentiment 
de pertinença, identitat personal) 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Assemblea 
Debat en grup 

 

CONCRECIONS 
-Parla de si mateix i dels seus interessos. 

PARAULES CLAU 
Escolta conscient 
M’agrada... o no 
Em fa feliç... o no 
Relaxació 

OBSERVACIONS 
Cal que els nens s’adonin de que les persones no tenim totes els mateixos gustos. Hem de conèixer allò que ens agrada i ens fa feliços a nosaltres, 
encara que sigui diferent d’allò que prefereix la majoria. Coincidim en alguns gustos amb els nostres amics i en d’altres no. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Escolta conscient: Escoltar el so d’un bol tibetà i sentir com s’allarga el so fins arribar en absolut silenci.  
 
 

PART PRINCIPAL 20’ 
 
Donarem a cada alumne un full dividit en 4 parts. Cadascú dibuixarà allò que més li agrada o el fa feliç sobre determinats aspectes que li proposem. 
A cada espai primer s’hi ha d’escriure el propi nom. Suggerim temes (els podem decidir entre tots): menjars, colors, animals, cançons, personatges 
de conte, paisatges, ... Seguidament, s’exposa el treball en gran grup: explicant i escoltant, observant semblances i diferències, reconeixent i 
respectant la diversitat de gustos i preferències. En un segon moment els nens retallen el full en quatre parts. El/la mestre/a penja quatre cartells i 
començant per un dels temes un a un, anem enganxant el paper dibuixat, i s’hi coincideix amb el d’un altre company l’enganxem a continuació. Així 
anem formant una gràfica que ens ajuda a passar conversa sobre allò que ens agrada a les persones de la classe. Fem el mateix amb els altres 
aspectes treballats.  
Valoració: què ens diuen els cartells? Hi ha alguna cosa que ens cridi l’atenció? 
 
 
 

TANCAMENT 7’ 
 
El túnel de rentat- Explicarem als nens i nenes que són cotxes i que, com que han estat tot el dia fent viatges a la carretera, estan molt bruts. 
Dividirem el grup en dos, uns que primer seran els cotxes i després el túnel i a la inversa l’altre grup. Mentre diem als cotxes que facin una fila i 
apaguin els llums (els hi tapem els ulls amb un antifaç o mocador), a l’altre grup els hi expliquem que són el túnel de rentat. Faran un passadís per 
on passaran els cotxes i dividirem el túnel en diferents parts en funció de la tasca que realitzin: 1- Fase de ensabonat: Els nens i nenes fregaran els 
cotxes que passin amb algun material tou (pilotes toves o de tennis,...) 2- Fase de raspall: Els nens i nenes rodaran sobre el cotxe raspallant-lo amb el 
cos (com els rodets gegants del túnel) 3- Fase d’assecat: Els nens i nenes eixugaran els cotxes ventant-los amb mocadors, bufant,... Posteriorment es 
farà el canvi de grup 
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EMO 6 NIVELL: P5 TRIMESTRE: Segon DATA: Febrer 

 
TÍTOL: CONTE: T’ESTIMO (QUASI SEMPRE) 
OBJECTIUS GENERALS 
OG5: Analitzar críticament com els prejudicis, 
els biaixos socials, i les distorsions cognitives, 
influeixen en les emocions i en les accions que 
se’n deriven. 

 

MATERIAL: 
-Conte- LLENAS, Anna: T’estimo (quasi sempre) 
Editorial Estrella Polar 
-Ordinador + projector 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Valorar-se críticament a un mateix.                                
-Valorar críticament als altres.                                           
-Observar la diversitat física, cultural i social de 
l’entorn. 
 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Conte  
Debat en grup 

 
CONCRECIONS 
-Observa les diferències que hi ha en les 
persones del seu entorn 
 

PARAULES CLAU 
Acceptació 
Semblances i Diferencies 
Amics 

 
OBSERVACIONS 
Deixarem el conte al racó de les emocions.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Ball amb els ulls del cor- Amb els ulls tancats ballarem al so de la música tranquil.la. 

 
PART PRINCIPAL 20’ 
 
LLENAS, Anna: T’estimo (quasi sempre) Editorial Estrella Polar 
Per què un mateix tret d’una persona fa que de vegades ens agradi i d’altres ens molesti? En Lolo i la Rita són amics malgrat les seves diferències. 
Acceptar-les sovint no els és fàcil. Però qui els va dir que ho seria? Un conte que ens parla de la tolerància i de l’acceptació d’allò que és diferent, 
mostrant el màgic efecte dels pols oposats.  
Llegirem el conte als alumnes i parlarem dels personatges Lolo i Rita. Els farem adonar que els personatges, són amics malgrat no sempre els hi 
agradin les mateixes coses. 
Ens posarem per parelles (buscarem un amic) i mirarem de trobar 3 coses que ens agradin igual als dos i 3 coses que no. Podem donar algunes idees 
si veiem que els costa: color que ens agrada, de quin equip de futbol som, jocs o activitats d’aula (fer plastilina, dibuixar, pintar....), dibuixos animats, 
contes, menjars, beures, animal preferit... 
Després ho podem compartir davant tot el grup classe.  
Valoració: Ens ha costat? Ha estat fàcil? Divertit? Avorrit?  

 
TANCAMENT 7’ 
 
Que es canviïn de lloc- Asseguts en rotllana amb cadires. Un nen del grup es posa al mig sense cadira i diu:                                                                                                                                              
- que es canviïn de lloc els nens que els hi agradin les llenties.                                                                                                                                                                
Durant el canvi el company que estava al mig mirarà d’agafar cadira i la que es quedi dreta sense cadira haurà de dir alguna cosa semblant:  - que es 
canviïn de lloc les persones que els hi agradin els gelats                                                                                                                                                                                                
I així continuarem durant uns quants minuts, per marxar tots ben animats. 
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EMO 7 NIVELL: P5 TRIMESTRE: Segon DATA: Març 

 
TÍTOL: ENS SALUDEM 
OBJECTIUS GENERALS 
OG6: Afavorir les habilitats socials i de les 
relacions interpersonals satisfactòries 

 

MATERIAL: 
-Ordinador i projector 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts 
 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Iniciar-se en la utilització de les habilitats 
bàsiques (saludar, demanar perdó, donar 
gràcies, esperar el torn...).                                           
-Mostrar una actitud de respecte envers els 
altres davant de situacions quotidianes.                 
-Expressar el propi desacord davant una 
situació de conflicte amb una altra persona. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Campanya de sensibilització  

 

CONCRECIONS 
-Utilitza expressions de salutació, agraïment i si 
us plau. 
 

PARAULES CLAU 
Massatge 
Salutacions 
Respecte 
Diversitat 
Paraules: hola, gràcies, si us plau 

 
OBSERVACIONS 
És important que aquestes expressions es vagin utilitzant sempre, de forma natural i espontània.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Massatge de la dutxa: Ens col·loquem drets amb grups de tres. Anem a dutxar d úna manera imaginària, al nen/a que està al mig . Els companys que 
estan al voltant fan, amb els dits i les mans com si fossin gotes d áigua, el sabó i la tovallola que asseca el cos. Anem rodant de manera que tots els 
companys passin per la dutxa. 
 

PART PRINCIPAL 20’ 
Ensenyarem als nens i nenes algunes maneres de saludar que té la gent, tant amb gestos com en paraules, depenent del país on viuen: 

- Els japonesos, dobleguen el cos endavant 
- Els indis americans aixequen el palmell de la mà. 
- A Rússia s’abracen i es fan petons. 
- A Alaska, els esquimals es freguen les puntes del nas. 
- Els catalans aixequen la mà i diuen «Hola».  
- A la Índia posen els palmells de les mans junts i baixant el cap diuen “Namasté” 

 
Preguntarem als alumnes si coneixen altres maneres de saludar-se i si ho volen compartir 
Un cop hem après les salutacions, els alumnes caminen per l’espai i es van trobant i es van saludant a mesura que es troben un company 
Per acabar, per parelles, han d’inventar-se una manera diferent de salutació. Les compartiran amb el grup i mirarem d’aprendre-la i fer-la entre tots. 
 
TANCAMENT 7’                                                                                                                                                                                                             
Tempesta circular- Volem simular els sons d’una tempesta des de les primeres gotes fins que pari de ploure. En cercle, el/la mestre/a dirigeix la 
tempesta. Comença produint els sons de l’aire amb un suau fregar de mans. Molt important tenir en compte que només podrem fer el so si el 
company que tenim al costat ja l’està fent. Anirà “in crescendo” a l’estil onada. Arriben les primeres gotes que reproduirem fent picar dos dits. Hem 
d’anar en compte de no avançar-nos. Tots els sons han d’anar entrant a poc a poc. Serà la suma de tots, una a una, esperant a que faci el so el 
company de la nostra dreta. El temporal va creixent, comencem a picar de mans, segueix augmentant la força i també colpegem amb els peus. 
Arribem al punt més alt amb molt soroll de mans i peus alhora per després anar descendint de la mateixa manera escalonada amb la que ha anat 
arribant la tempesta. Esperem a que el primer pari el so i poc a poc un darrera l’altre també l’anem acabant, fins sentir que arriba la calma després 
de la pluja.  
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EMO 8 NIVELL: P5 TRIMESTRE: Tercer DATA: Abril 

 
TÍTOL: CANTEM I BALLEM UN RAP 
OBJECTIUS GENERALS 
OG7: Expressar sentiments, emocions i 
pensaments íntims en el diàleg, en grup o en 
l’auto narració 
 

MATERIAL: 
-Ordinador i projector 
-Instruments musicals: maraques, triangles, 
platerets... 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Saber escoltar a l’altre.                                                           
-Saber expressar les emocions bàsiques pròpies 
i de l’altre. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Cançó 
Campanya de sensibilització  

 
CONCRECIONS 
-Escolta l’explicació de què li passa a l’altre. 

PARAULES CLAU 
Massatge 
Escoltar 
Emocions pròpies i dels altres 
Acceptació 

OBSERVACIONS 
Ens podem gravar en vídeo i després o en una altra sessió projectar-lo. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
El massatge de la pizza: Explicarem als nens que farem un massatge als companys com si preparéssim una pizza. 1. Amassem amb les mans, fem aquest gest per 
l’esquena i els braços 2. Estirem, com si estiréssim la massa per fer la pizza, anem passant les mans planes per l’esquena. 3. Li donem forma: fent girar les mans en 
direcció de les agulles del rellotge. 4. Finalment hi posem tots els ingredients: amb els dits de les mans junts anem fent petits copets mentre diem el que anem posant 
(tomata, pernil, formatge, olives...) 5. La posem al forn (freguem les mans per trobar escalfor i l’anem posant a l’esquena del company a qui fem el massatge).  6. 
Donem les gràcies 
Podem fer un tren i fer el massatge al de davant i canviar-nos després. o fer-ho per parelles. 

PART PRINCIPAL 20’ 
Explicarem als alumnes què és un RAP:  un gènere musical desenvolupat a Amèrica del Nord que pot ser cantat, parlat o recitat com si fos un poema. Els primers que van 
començar a cantar rap, eren noies del carrer que volien explicar com se sentien, que els hi agradava, que trobaven just... 
Que el més important d’aquesta música és la lletra i que serveix per improvisar.  
Cadascú es pensarà una frase per dir que vulgui compartir amb el grup (volem treballar la confiança en un mateix, ajudar a relativitzar les coses, i sobretot escoltar als companys 
què diuen). 
La resta del grup farem de cor repetint la frase “i no passa res” acompanyats d’instruments de percussió (pandero, maraques, platerets, triangles...) 
Ballarem lliurement per la classe. Deixarem temps perquè tots els alumnes puguin dir alguna frase preparada o bé improvisant. 
Ens podem ajudar escoltant un rap: https://www.youtube.com/watch?v=xtx2k4K27R4&list=PLCifURejsL9xYZM5ex6CbMsfdUYRkw0V- 
Rap en català- Archy 
I posarem alguns exemples:  

- A vegades m’equivoco... 
COR: i no passa res 

- Sovint m’embruto la bata... 
COR: i no passa res 

- Faig enfadar la mama 
COR: i no passa res 

- Em costa acabar les feines 
COR: i no passa res 

- M’enfado quan no em deixen jugar 
COR: i no passa res... 

TANCAMENT 7’ 
Les antenes- estem en silenci tots junts i “despleguem les antenes”, com fan alguns animals (millor fer-ho amb els ulls tancats), al cap d’una estona anem 
anomenant els sons que hem sentit i podem identificar.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xtx2k4K27R4&list=PLCifURejsL9xYZM5ex6CbMsfdUYRkw0V-
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EMO 9 NIVELL: P5 TRIMESTRE: Tercer DATA: Maig 

 
TÍTOL: DIGUE’S NO! 
OBJECTIUS GENERALS 
0G8: Ser conscient i implicar-se emocionalment 
amb el dolor, la bellesa, la bondat, i la justícia 
 

MATERIAL: 
-Ordinador i projector 
-Joc Eduioga 
-Rellotge de les emocions 
-Mandales fotocopiats 
-Colors, retoladors... 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA: 
30 minuts 
 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Saber expressar el que li agrada i el que no, el 
que ens fa sentir bé...                                                                  
-Mostrar sensibilitat davant de situacions de 
dolor dels altres.                                                                             
-Tenir cura del propi entorn i de l’espai comú 
per afavorir el benestar propi i el dels altres.        
 -Identificar les nocions més bàsiques referents a 
la justícia (el que és bo i el que no ho és, el que 
està bé i el que no ho està).                                                     
-Treballar en equip o en grup. 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Estudi de Casos  
Campanya de sensibilització  
Assemblea 
Debat en grup 

 

CONCRECIONS 
-Expressa el seu desacord davant d’un conflicte 
amb una altra persona.                                                                
-Identifica situacions de desigualtat. 

PARAULES CLAU 
Emocions i sentiments 
Contactes apropiats, inapropiats i confusos 
Tolerància i respecte 

OBSERVACIONS 
En el moment de presentar la història els podem fer preguntes sobre les seves pròpies vivències personals en situacions similars (com van actuar, 
com es van sentir, etc.). 
Es pot aprofitar aquesta activitat per treballar les relacions entre els companys de la classe, utilitzant situacions reals viscudes pels alumnes. A 
través d'aquesta activitat podem identificar situacions de conflicte entre companys, que es poden treballar en un altre moment. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Assana El Triangle: Drets. Separem les cames. Girem el peu dret cap enfora. Agafem aire pel nas i aixequem els braços en creu a l’alçada de les espatlles. Traiem aire pel nas flexionant 
el cos lentament cap a la dreta. La mà dreta toca a terra o el peu dret. L’altre braç queda ben estirat apuntant enlaire. Som un triangle fort i equilibrat i res no ens pot tombar.  
Del joc Eduioga – joc de ioga amb cartes (www.eduioga.com) 
PART PRINCIPAL 20’                                                                                                                                                                                                   
Organitzem els alumnes en grups reduïts heterogenis (4-5 persones) i lliurem a cadascun dels grups un rellotge de les emocions. En aquest rellotge en comptes de números, 
apareixen diferents dibuixos que representen estats emocionals diferents: alegria, por, sorpresa, ràbia, fàstic i tristesa. Dedicarem una estona amb els infants per representar amb 
la cara i el cos els diferents estats emocionals que apareixen al rellotge. Prèviament l'educador representarà algunes de les emocions bàsiques i demanarà als alumnes que les 
identifiquin i, posteriorment seran els propis alumnes qui les representin. Podem demanar la col·laboració d'alguns alumnes voluntaris perquè facin la representació davant de 
tota la classe. 

1. Llegirem als alumnes petites històries. Podem  utilitzar  imatges com a suport visual, on  s'estableixen diferents tipus d'interacció o contacte físic entre dues o més persones. 

o Situació 1: A la Júlia li agrada que la seva àvia l'abraci quan la recull a la sortida de l'escola. Com se sent la Júlia quan la seva àvia l'abraça? (contenta-alegre) 

o Situació 2: El Joan vol jugar amb la Clara i l'agafa de la mà amb força, però la Clara no té ganes de jugar avui amb en Joan. Com se sent la Clara? (trista o enfadada) 

o Situació 3: És l'aniversari del Pau. Quan s'ha despertat avui s'ha trobat al costat del llit una caixa amb un gran llaç de color vermell. En Pau no s'esperava trobar-la. Com s'ha 
sentit en Pau? (sorprès) 

o Situació 4: A en Joan li agrada que el seu avi l'empenyi quan està assegut al gronxador. L'altre dia el va empènyer tant alt i fort que ara no vol tornar a pujar-hi. Al principi, com 

se sentia en Joan al gronxador? (content-alegre) I ara? (té por) 

o Situació 5: El cosí del Jaume li xoca la mà molt fort cada vegada que el saluda. En Jaume pensa que si ell no ho fa, el seu cosí pensarà que no vol ser el seu amic. Com se sent en 
Jaume? (por o tristesa) 

o Situació 6: Al Pere li agraden les pessigolles. L'altre dia la seva amiga li va fer tantes pessigolles que gairebé no podia ni respirar. Com es va sentir el Pere? (alegria i por).  
2. Un cop hagin vist la primera imatge, els demanarem que moguin les agulles del rellotge sobre el dibuix que millor representi l'estat emocional del protagonista que apareixen en cada 

situació. Deixarem una estona perquè cadascun dels grups decideixi on situar les agulles. El rellotge disposa de dues agulles, ja que pot ser que una mateixa situació pugui donar lloc a 
diferents tipus d'emocions. Utilitzarem aquesta idea per evidenciar les emocions vinculades a situacions confuses, que poden ser agradables i molestes a la vegada. 

3. Repetirem l'activitat fins que tots els grups hagin identificat les emocions bàsiques del personatge principal vinculades a cadascuna de les situacions.  
4. Posteriorment, podem deixar una estona perquè els infants puguin explicar alguna situació similar on s'hagin sentit com els protagonistes.   

5. Utilitzant les situacions descrites anteriorment o bé d'altres proposades pels mateixos alumnes podem verbalitzar tots junts la paraula «NO!» a partir dels següents exemples:   Si algú ens 
guixa un dibuix sense el nostre permís, nosaltres direm...(NO!)  SI algú ens agafa la mà i ens l'estreny molt fort, nosaltres direm...(NO!)  Si algú ens empeny, nosaltres direm...(NO!)   Si algú 
ens pica de mans molt fort, nosaltres direm...(NO!)   Si algú ens fa pessigolles d'una manera que no ens agrada, nosaltres direm...(NO!) 

TANCAMENT 7’ 
Escollir entre varis models un mandala i pintar-lo. Deixarem escollir el material amb el que volen pintar-lo (ceres, retoladors, llapis de colors...) Podem penjar els mandales 
pintats i decorar l’aula.  Podem acabar de pintar-lo una altra sessió.  

http://www.eduioga.com/
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EMO 10 NIVELL: P5 TRIMESTRE: Tercer DATA: Juny 

 
TÍTOL: CONFIO EN TU! 
OBJECTIUS GENERALS 
0G8: Ser conscient i implicar-se 
emocionalment amb el dolor, la bellesa, la 
bondat, i la justícia 

MATERIAL: 
-Ordinador i projector 
-Fulls de paper en blanc  
-Colors, retoladors... 

ESPAI: 
Aula ordinària 
 

DURADA: 
30 minuts 
 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Saber expressar el que li agrada i el que no, 
el que ens fa sentir bé...                                                                  
-Mostrar sensibilitat davant de situacions de 
dolor dels altres.                                                                             
-Tenir cura del propi entorn i de l’espai comú 
per afavorir el benestar propi i el dels altres.        
 -Identificar les nocions més bàsiques 
referents a la justícia (el que és bo i el que no 
ho és, el que està bé i el que no ho està).                                                     
-Treballar en equip o en grup. 

METODOLOGIA 
Metodologia activa, vivencial i  globalitzada  
Modelatge  
Joc 
Estudi de Casos  
Campanya de sensibilització  
Assemblea 
Debat en grup 

 

CONCRECIONS 
-Expressa el seu desacord davant d’un 
conflicte amb una altra persona.                                                                
-Identifica situacions de desigualtat. 

PARAULES CLAU 
Seguretat o protecció 
Persones de confiança 
Amistat 
Assertivitat 

OBSERVACIONS 
Podem iniciar l'activitat plantejant un joc de confiança per parelles. Un alumne de la parella s'embena els ulls i l'altra l'acompanya a fer un recorregut que podem tenir preparat 
amb alguns obstacles, o també pot ser un espai amb certes dificultats (portes, escales, bancs, etc.).                                                                                                                                                
Utilitzem les imatges dels escenaris com a suport visual, abans de plantejar als alumnes les situacions concretes en les quals hagin de demanar 
ajuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Podem recollir i anotar les persones de confiança que els alumnes van dient en un tros de paper d’embalar, tal com es proposa en la fitxa 3 i desar-lo penjat a la classe.    
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 

Em sento com... un regal:  
1. Em poso dret, els peus ben posats a terra. Obro les mans davant meu, com si portés un regal molt delicat.  
2. Aixeco els braços mentre agafo aire tranquil·lament, aixeco el regal per damunt del meu cap, com si digués: Mireu!  
3. Baixo els braços cap endavant, deixant anar l’aire a poc a poc. Giro els palmells cap amunt, com si oferís un regal: Té, és per tu! 
4. Ja he donat el regal. Ja no tinc res a les mans. Les ajunto davant del cor, com si volgués guardar aquesta alegria. 

PART PRINCIPAL 20’ 

1. Iniciem l'activitat preguntant als alumnes: què significa per a vosaltres la paraula confiança? En quines persones confieu? Es pot confiar en vosaltres? A qui demaneu ajuda, quan teniu 
algun problema? 

2. A continuació, fem una pluja d'idees sobre quines són les qualitats que ha de tenir per a ells un amic o un adult de confiança: em cuida quan estic malalt, m'escolta quan tinc 
algun problema, em fa sentir bé quan estic trist, juga amb mi, em protegeix, em defensa, m'ajuda quan no me'n surto amb alguna cosa, em fa riure, em felicita quan faig alguna cosa bé, etc. Al 
mateix temps podem anotar a la pissarra les aportacions dels alumnes. 

3. Fem adonar als alumnes que cal conèixer molt bé una persona per poder-hi confiar. Tenir algú en qui confiar és realment important, en especial quan tenim un problema. 
4. Projectem a tota la classe, els llocs o escenaris que es plantegen. Segons el moment del curs, el temps disponible i les característiques del grup, podem optar per treballar tots els escenaris o 

bé només un de sol. 
5. Dedicarem una estona amb els infants a observar les imatges i comentar els personatges que hi apareixen, què estan fent i el lloc on es poden trobar.   
6. A continuació, per a cadascun dels llocs proposem situacions determinades en què els calgui anar a cercar a algú altre per demanar ajuda.  A tall d'exemple podem proposar les següents 

situacions: 
1. Escola: has caigut al pati jugant amb els amics, i t’has fet mal a la cama. 
2. Carrer: t’has distret mirant les joguines d’una botiga i has perdut de vista els teus pares. 
3. Casa: vols cordar-te les sabates i no ho aconsegueixes. 
4. Parc: t’has distret perseguint un animal i has perdut de vista els teus pares. 

7. Deixarem una estona perquè els infants anomenin i diguin les persones de confiança (família, amics, educadors, coneguts, cossos de seguretat, etc.) a les quals demanarien ajuda en 
cadascuna de les situacions plantejades. 

8. Aconseguir que per a cadascuna de les situacions anomenin a més d'una persona de confiança, com per exemple: 
1. Escola: tutor/a, mestre/a, director/a, recepcionista, company/a de classe, padrins, etc. 
2. Carrer: policia, bomber, veí, un adult desconegut que també vagi amb nens, botiguer, farmacèutic, etc. 
3. Casa: pare, mare, germà, germana, avi, àvia, tiet, etc. 
4. Parc: mare o pare d’un amic, un adult desconegut que també vagi amb nens, jardiner, policia, etc. 

9. Remarcar la importància de demanar ajuda a persones que es dediquin a protegir a altres persones, portin uniforme o algun altre distintiu, utilitzin vehicles oficials, etc. 
10. Lliurem als alumnes un full i els demanem que dibuixin almenys un amic o adult de confiança al qual poden recórrer quan tenen algun problema. També poden escriure el seu nom si el 

coneixen. 

11. Finalment, demanarem a alguns infants que ensenyin el seu dibuix a la resta de la classe i ens diguin la persona que han triat i els motius de la seva elecció. En acabar la sessió poden 
emportar-se el dibuix a casa per ensenyar-lo als pares i parlar amb ells sobre el que han après. 

TANCAMENT 7’ 
El mirall- (distensió) Es col·loca el grup en cercle. Per ordre surt al mig un nen i diu el seu nom amb una frase d’alguna cosa que li agradi i fa un gest lliurement. Ex. Sóc en Pere i m’agrada jugar al pati 
(i fa un salt amb els dos peus). Tots alhora fent de mirall, ens acostem al centre i repetim: Sóc en Pere i m’agrada jugar al pati (i fem un salt amb els dos peus). 
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EMO 1 NIVELL: 1r de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Setembre 

 
TÍTOL: LES EMOCIONS 
OBJECTIUS GENERALS 
-Reconèixer i comprendre els propis sentiments 
i emocions 
 
 
 

MATERIAL: 
Fotos carnet dels alumnes 
Velcro 
1 DinA 3 groc: Alegria 
1 DinA 3 blau: Tristesa 
1 DinA 3 vermell: Ràbia 
1 DinA 3 negre: Por 
1 DinA 3 verd: Calma 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA  
-Identificar les emocions bàsiques  
-Expressar el seu estat emocional a través del 
llenguatge verbal i no verbal (visual, plàstic, 
musical, corporal). Respondre a la pregunta: 
com em sento? 

 

METODOLOGIA 
Assemblea 

CONCRECIONS 
-Posa  nom a les pròpies emocions bàsiques i el 
seu perquè. 
 
-Expressa com se sent mitjançant diferents 
llenguatges verbal i no verbal ( corporal, 
musical, visual i plàstic...) 

PARAULES CLAU 
Emoció, Alegria, tristesa, ràbia, por i 
calma. 
Compartir, connectar i entrenament. 

OBSERVACIONS 
Es pot posar una música suau mentre els alumnes pengen la seva foto. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Cos conscient: Restar amb el cos completament quiet, observant la respiració. 

PART PRINCIPAL 40’ 
Arrel de l’experiència que acaben de viure preguntem als infants com s’han sentit. Farem una breu introducció per explica el 
que treballarem a les hores d’EMO. 
Repartirem a cada nen la seva fotografia de carnet i els farem parar atenció amb els diferents fulls de colors que hem penjat a 
l’aula, tot recordant el que han ansat treballant a l’etapa d’infantil pel que fa a les quatre emocions bàsiques. 
Farem un moment d’aturada per posar consciència en el nostre cos i identificar en quina emoció es senten connectats en aquell 
moment. Seguidament cada alumne anirà a penjar la seva foto en el full que més s’hi senti identificat. 
Es pot proposar que els alumnes que vulguin puguin compartir perquè connecten amb aquella emoció. Explicarem ala alumnes 
que aquesta rutina pot ser diària per tal d’anar entrenant la nostra consciència emocional 
 
TANCAMENT 7’ 
Ens posem dempeus i acompanyem al grup classe a fer uns estiraments de braços mentre inspirem alçant-los enlaire i exhalem 
en baixar-los a la posició inicial. Els alcem fent un cercle per damunt del cap i els abaixem fins deixar-los rectes al cos per 
tornar a començar. EN silenci fem tres respiracions profundes. Se’ls explica prèviament que per inhalar l’aire ho faran pel nas, i 
alhora de treure l’aire dels pulmons ho faran per la boca. No passa res si fan soroll. La qüestió és ser conscients del recorregut 
de l’aire en entrar dins del cos, obrint bé el pit i deixant que l’aire entri, començant per omplir la part alta dels pulmons fins que 
arribi a la part baixa de la panxa. Igualment quan es buidi l’aire , els hi indicarem que parin atenció en el recorregut que fa l’aire 
dins dels seu cos, entra i surt. 
Ara per parelles posarem les mans a l’espatlla d’un company per veure que passa quan respirem. Jugarem a compassar la 
respiració i mirar d’anar a la una respirant al compàs. 
Finalment veurem la relació que hi ha entre la respiració i els batecs del cor. Ens taparem el nas i ens aguantem la respiració 
una estoneta curta. El cor s’accelera. Ens n’adonem que com més tranquil·la és la respiració el cor està més tranquil, en canvi 
quan la respiració s’atura o s’accelera el cor es dispara. 
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EMO 2 NIVELL: 1r de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Octubre 

 
TÍTOL: ON GUARDES L’EMOCIÓ 
OBJECTIUS GENERALS 
Reconèixer i comprendre els propis sentiments i 
emocions 
 
 

MATERIAL: 
Música:  
Júpiter de Holst( alegria) 
Clar de lluna Bethoven (tristesa) 
Requiem per un somni (por) 
Bso Espartaco (ràbia) 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Expressar el seu estat emocional a través del 
llenguatge verbal i no verbal (visual, plàstic, 
musical, corporal). Respondre a la pregunta: 
com em sento? 

METODOLOGIA 
Assemblea 

CONCRECIONS 
-Expressa com se sent mitjançant diferents 
llenguatges verbal i no verbal (corporal, musical, 
visual i plàstic...) 

 
 
 

PARAULES CLAU 
Emoció, Alegria, tristesa, ràbia, por i 
calma. 
Atenció, sensacions corporals. 

OBSERVACIONS 
Per tal que els nens expressin allò que senten els podem ajudar fent una devolutiva dels seus gestos, graus d’atenció... 
El tancament pot ser més o menys llarg en funció del que ocupi la part principal. El massatge pot ser guiat per altres parts del 
cos.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Escolta conscient: Escoltar les campanetes i el so com s’allarga en absolut silenci. 
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
On guardes l’emoció? Direm als nens que tanquin els ulls i s’estirin boca amunt. Això els ajudarà a estar més atents a les 
sensacions corporals internes. Els demanarem  que escoltin al seu cos i la música i que intentin buscar a on neix la sensació 
encara que sigui imperceptible. Cadascú ha d’esbrinar a on sent aquella emoció, ho han de descobrir. Els hi anirem demanant 
que imaginin un color per a aquella sensació, una temperatura (calenta o freda), una trajectòria (si creix, es fa petita, cap a on 
s’estén...) 
Per últim els direm que posin nom a aquella sensació i que l’identifiquin amb una emoció (alegria, tristesa, ràbia o por). Ens 
asseurem en rotllana per fer una posta en comú i que cadascun expressi la seva experiència. Això ho portarem a terme 4 
vegades (una vegada amb cada peça musical) 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
Massatge de plomes: ens posem per parelles, un estirat boca avall i l’altre assegut al seu costat. Aquest li passarà una ploma des 
de les cervicals fins al còccixs. Prèviament li aixecarà la samarreta. Tot això acompanyat de música tranquil.la- Després es 
canviaran el lloc.  
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EMO 3 NIVELL: 1r de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Novembre 

 
TÍTOL: Protagonista de la setmana 
OBJECTIUS GENERALS 
-Adquirir habilitats i coneixements per a 
empoderar el procés d’autonomia i l’autoeficàcia 
personal 
- Expressar sentiments, emocions i pensaments 
íntims en el diàleg, en grup o en l’auto narració. 

MATERIAL: 
Fitxa alumne de la setmana (Annex) 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Acceptar les seves limitacions i comunicar als 
altres el que li agrada i li interessa. 
-Saber escoltar l'altre. 
-Saber expressar-se amb respecte vers l'altre. 
-Fer auto narració de les pròpies emocions i 
vida. 

METODOLOGIA 
Exposició oral 

CONCRECIONS 
-Descriu les seves dificultats. 
-Parla amb respecte als seus companys. 
-S'interessa per situacions personals pels altres. 
-Escolta les emocions que s'expressen i es 
comparteixen en grup. 
-Comparteix moments importants de la seva vida en 
grup. 
-Expressa experiències importants de la seva vida. 

PARAULES CLAU 
Emoció, compartir, connectar i entrenament. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Focusing: Es farà com un escanner mentre es respira per adonar-nos d’on es concentra aquesta emoció (genolls, cap, 
estómac...) respirant profundament després i buscant quin color té.  
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
L’alumne de la setmana:  
Es donarà a cada alumne una fitxa (adjunta) on hauran de pensar molt bé i escriure el seu color preferit, menjar, animal, joc, 
cançó.... 
Ens posarem en rotllana i donarem la paraula a algú perquè pugui presentar-se com és seguint aquest guió. Aquesta activitat es 
farà cada setmana amb un o dos (depenent del temps) alumnes diferents. La intenció és que cadascú tingui un moment de 
protagonisme davant la resta del grup. Els alumnes poden ampliar aquest guió amb d’altres coses que els agradi fer o no, 
hobbies, membres de la seva família, mascotes, etc. 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Ens posarem en cercle i per torns demanarem als alumnes que expressin en una paraula el què s’emporten d’aquella sessió. 
Pot ser una paraula d’agraïment, una emoció, etc... 
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EMO: 4 NIVELL: 1r de primària TRIMESTRE: Primer DATA: desembre 

 
TÍTOL: MOU-TE! 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments 
i emocions 
- Expressar sentiments, emocions i pensaments 
íntims en el diàleg, en grup o en l’auto narració 

MATERIAL: 
Músiques per les quatre emocions 
bàsiques. 

ESPAI: 
Espai col.loquial 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
-Comprendre els sentiments i les emocions pròpies 
utilitzant un vocabulari emocional ampli. 
-Expressar el seu estat emocional a través del 
llenguatge verbal i no verbal (visual, plàstic, musical, 
corporal). Respondre a la pregunta: com em sento? 
-Saber escoltar l'altre. 
-Saber expressar-se amb respecte vers l'altre. 

METODOLOGIA 
Dramatització 

CONCRECIONS 
-Posa  nom a les pròpies emocions bàsiques i el seu 
perquè. 
-Expressa com se sent mitjançant diferents 
llenguatges verbal i no verbal (corporal, musical, 
visual i plàstic...) 
-Escolta les emocions que s'expressen i es 
comparteixen en grup. 

PARAULES CLAU 
Emoció, Alegria, tristesa, ràbia, por i 
calma. 
Compartir, connexió. 

OBSERVACIONS 
 El mestre estarà atent d’anar repetint la peça musical seleccionada en cada emoció fins que tots els alumnes hagin ballat. 
Si es disposa d’altaveu Bluetooth l’activitat es pot fer al pati.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Veig i et veig: per parelles s’asseuran enfront un de l’altre amb l’esquena recta. Durant una estona escoltaran una música 
emotiva. Primerament respiraran profundament amb els ulls tancats per acabar demanant que els obrin i es quedin mirant-se 
l’un a l’altre als ulls intentant aguantar la mirada per veure a l’altre més enllà.  
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 En grups de sis alumnes ens separem per l’espai. Cada grup estarà dirigit per un dels membres d’aquest que s’encarregarà de 
moure’s a partir de la música que sent. La resta del grup l’haurà d’imitar. A la senyal del mestre li passarà el lideratge a un altre 
company del grup.  El procés es repeteix amb les 4 músiques seleccionades. Seria convenient que tots els membres del grup 
siguin líders per una estona en cada emoció. En acabat farem una petita reflexió per saber quina és la música que més ha 
agradat ballar a cadascú i si s’ha sentit còmode fent de líder.  
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Ens saludem: caminem per la sala amb una música tranquil.la i quan cada alumne ho troba oportú es para davant d’un altre 
company i es saluda primer amb  la mirada. Continuem caminant. Es torna a parar amb un altre company i es saluda agafant-se 
de la mà. Continuem caminant. Es torna a parar davant d’un company i es fan una abraçada. 
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EMO 5 NIVELL: 1r de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Gener 

 
TÍTOL: EL CONTE 
OBJECTIUS GENERALS 
- Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització d’estratègies 
de control 
 
 
 

MATERIAL: 
Conte: la tortuga (veure annexos) 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar situacions que el desestabilitzen. 
-Tenir recursos per afrontar les situacions que 
generen estrès, malestar, angoixa. 
-Seguir els passos següents: frenar, calmar-se, 
pensar com es sent, analitzar les opcions, triar-
ne una i actuar. 

METODOLOGIA 
Campanya de sensibilització 

CONCRECIONS 
-Identifica situacions que l'afecten 
emocionalment. 
-Coneix la tècnica del semàfor davant de 
situacions d'impulsivitat: em freno, em calmo, 
penso com em sento, miro les opcions i en trio 
una per actuar. 
 

PARAULES CLAU 
Inhalar, exhalar. 
Experiència pròpia. 

OBSERVACIONS 
 Treballem l’autoregulació 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Palleta: cada alumne fabricarà un bola de paper de la mida d’una bala, i dibuixarà un circuit senzill en un foli dina A4 que 
prèviament haurà repartit el mestre. Els repartirem una canyeta i amb aquesta inhalarà  i exhalarà l’aire per tal de moure la 
pilota recorrent el circuit dibuixat. Donar la instrucció que inhalin pel nas i exhalin per la boca (respiració conscient).  
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 Conte: La tortuga (Annexos) 
Expliquem el conte de la tortuga i farem una petita reflexió i demanarem que els alumnes ho relacionin amb alguna experiència 
pròpia que vulguin compartir. A partir d’aquesta sessió podrem recordar l’estratègia que fa servir la tortuga per resoldre 
dificultats amb què es trobi.  
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Massatge amb pilotes de tennis: Ens disposem per parelles. Un dels dos s’estira boca avall i l’altre li passeja dues pilotes de 
tenis per l’esquena, una amb cada mà, de menys a més intensitat. Des de les cervicals fins als peus. Després es canvien els rols. 
S’acompanya amb música tranquil·la.  
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EMO 6 NIVELL: 1r de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Febrer 

 
TÍTOL: LA NUBE Y LA CIGÜEÑA 
OBJECTIUS GENERALS 
Comprendre i implicar-se empàticament en les 
experiències emocionals dels altres 
Expressar sentiments, emocions i pensaments 
íntims en el diàleg, en grup o en l’auto narració 
 

 
 

MATERIAL: 
Vídeo: la nube y la cigüeña 
https://www.youtube.com/watch?v=yMgW0NRH9zQ 
 

Mandala 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar i comprendre les emocions en els 
altres. 
-Saber escoltar l'altre. 
 
 
 

METODOLOGIA 
Cinefòrum 

CONCRECIONS 
-Posa nom a les emocions dels altres i al seu 
perquè 
-S'interessa per situacions personals pels altres. 
-Expressa experiències importants de la seva 
vida. 

PARAULES CLAU 
Caminar conscient, imaginació 
conscient i reflexió. 

OBSERVACIONS 
Treballem la lleialtat i l’amistat 
Trobareu el vídeo al youtube posant el títol corresponent a la sessió. 
Si no s’acaba la mandala de tancament se’ls convida a que se la puguin endur.  

https://www.youtube.com/watch?v=yMgW0NRH9zQ


      
 

101 
 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Caminar conscient: descalços per la sala, passejarem posant atenció en tot el què passa dins nostre mentre ens desplacem. Ho 
podem acompanyar d’una música tranquil·la. Després d’uns minuts podem compartir què ens ha cridat l’atenció i com ens hem 
sentit.   
 
 
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 La nube y la cigüeña 
 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Imaginació conscient: Repartirem a cada alumne una mandala que podran anar pintant mentre senten una música tranquil·la. 
Se’ls anima a fer la reflexió sobre la visualització anterior. Abans d’acabar la sessió i per fer un tancament animem als alumnes 
a escriure darrera la mandala una paraula o frase que expressi què senten.  
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EMO 7 NIVELL: 1r de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Març 

 
TÍTOL: TU I JO NO VEIEM EL MATEIX 
OBJECTIUS GENERALS 
Analitzar críticament com els prejudicis, els 
biaixos socials, i les distorsions cognitives, 
influeixen en les emocions i en les accions que 
se’n deriven 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL: 
Imatges d’animals de 30x40 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Observar i identificar els valors de l'entorn tant 
positius com negatius. 

 
 

METODOLOGIA 
Conferència 

CONCRECIONS 
-Observa les diferències grupals i individuals. 

 
 

PARAULES CLAU 
Emoció, Alegria, tristesa, ràbia, por. 
Reflexió, debat, imaginació. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
40 branquetes: Mentalment asseguts amb l’esquena recta i en posició de fer respiracions profundes, ens imaginem que anem 
deixant anar unes branquetes que tenim a la butxaca. Pel camí trobem un pont molt bonic que ens convida a creuar-lo. AL final 
del pont hi trobem una arbreda per on continua el camí que acaba amb una llum intensa. Quan arribem a la llum haurem 
d’haver deixat totes les branquetes. Podem obrir els ulls poc a poc. 
PART PRINCIPAL 40’ 
Tu i jo no veiem el mateix 
Es col·locarà una imatge d’un animal d’uns 30 per 40 cm., de manera que pugui ser vist amb claredat per tot el grup perquè l’observin durant un minut. 
L’educador formularà unes preguntes, d’una en una, deixant temps suficient perquè cadascú pugui respondre a si mateix, en silenci: “Imagineu que esteu junt al 
animal i que podeu veure’l, tocar-lo, sentir-lo, saber el que pensa i el que sent” 
Què veus? 
De quin color és? 
Toca la seva pell. Com és? Aspra, suau, freda tèbia...? 
Què està fent? 
Què sent? 
On va estar abans d’arribar allí? 
Què està pensant? 
Què li agradaria fer ara? 
Té nom? Com es diu? 
Després de finalitzades les preguntes es deixa un temps curt per a la reflexió personal i es fa un debat, en el qual s’invitarà a compartir opinions, idees, 
sentiments. Es motivarà els alumnes a participar responent a les preguntes, escoltant activament els companys i raonant la seva opinió davant l’opinió dels altres. 
Al final es faran preguntes que portin a una reflexió: 
Pensem tots igual? 
Per què si tots vèiem la mateixa imatge, responem coses diferents? 
M’han agradat les meves respostes? 
M’hauria agradat respondre o imaginar coses diferents? 
TANCAMENT 7’ 
Els alumnes es disposen en cercle i per torns i acompanyats d’una música dediquem un gest a la resta de companys. Els altres 
alumnes l’hauran d’imitar. 
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EMO: 8 NIVELL: 1r de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Abril 

 
TÍTOL: EL COIXÍ DE LA RÀBIA 
OBJECTIUS GENERALS 
Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització d’estratègies 
de control 
 
 
 

MATERIAL: 
Coixí 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar situacions que el desestabilitzen. 
-Seguir els passos següents: frenar, calmar-se, 
pensar com es sent, analitzar les opcions, triar-
ne una i actuar. 

METODOLOGIA 
Debat en grup 

CONCRECIONS 
-Identifica situacions que l'afecten 
emocionalment. 
-Coneix la tècnica del semàfor davant de 
situacions d'impulsivitat: em freno, em calmo, 
penso com em sento, miro les opcions i en trio 
una per actuar. 

PARAULES CLAU 
Emoció, ràbia. 
Compartir, connectar i entrenament. 
Imaginem, inhalar, exhalar, transportar, 
necessitat, estratègia. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Respiració de les quatre estacions: Podem fer la similitud amb el que succeeix durant les estacions amb la nostra respiració. 
Primer els farem agafar l’aire pel nas pensant en l’hivern, sentint l’aire fred, observant com arriba als pulmons i s’escalfa... en 
treure l’aire pensaran en la tardor, el moviment relaxant de les fulles quan cauen... 
Tornem a agafar l’aire pensant en la primavera, en la olor de les flors, el verd intens.. 
Exhalem pensant en la calma de l’estiu, el soroll de les onades del mar que van i venen i la brisa marina. 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
El coixí de la ràbia: Fem una roda de conversa amb els nens sobre situacions que els fan enfadar. Ens poden ajudar preguntes 
com: Què et va fer enrabiar? Com vas actuar davant d’aquella situació? Es va solucionar el problema mentre estaves enfadat? 
Què podries haver fet d’una altra manera? 
L’alumne que vulgui pot intentar respondre les preguntes segons les experiències viscudes. 
Després d’haver escoltat alguns exemples, farem una pluja d’idees de com podem controlar i desfogar la ràbia. Si no surt per 
part dels nens, el mestre mostrarà un coixí que li direm “el coixí de la ràbia” i explicarà que el farem sortir per donar-li cops i 
així treure la ràbia sense fer-nos mal ni fer mal als altres. Aquest coixí formarà part del racó de l’aula a partir d’ara. Cal parlar 
de la necessitat de no deixar mai la ràbia dins del cos, però també de vigilar com la traiem. Finalment donem la possibilitat als 
nens de provar l’estratègia apresa. 
 
 
 

TANCAMENT 7’ 
Els alumnes es disposaran asseguts en cercle i de manera espontània diran una paula del què s’emporten de la sessió. 
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EMO 9 NIVELL: 1r de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Maig 

 
TÍTOL: El meu cos és meu! 
OBJECTIUS GENERALS 
Reconèixer i comprendre els propis 
sentiments i emocions 
 

MATERIAL: 

 Presentació: Conte-El meu cos és 
meu.pptx 

Ordinador i projector 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ 

OBJECTIUS D’ETAPA 
- Expressar el seu estat emocional a 

través del llenguatge verbal i no 
verbal (visual, plàstic, musical, 
corporal). Respondre a la pregunta: 
Com em sento? 

 

METODOLOGIA 
 Cinefòrum 

CONCRECIONS 
 

- Expressa com se sent mitjançant 
diferents llenguatges verbal i no 
verbal (visual, plàstic, corporal, 
musical) 

 

PARAULES CLAU 
No, meu. 

OBSERVACIONS 
 

https://maristes.sharepoint.com/Programa%20prevenci%C3%B3%20ab%C3%BAs%20sexual%20per%20a%20infants%20i%20joves/SiteAssets/SitePages/Primer%20de%20prim%C3%A0ria/Conte-El%20meu%20cos%20%C3%A9s%20meu.pptx
https://maristes.sharepoint.com/Programa%20prevenci%C3%B3%20ab%C3%BAs%20sexual%20per%20a%20infants%20i%20joves/SiteAssets/SitePages/Primer%20de%20prim%C3%A0ria/Conte-El%20meu%20cos%20%C3%A9s%20meu.pptx
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Comencem l’activitat representant amb mímica algunes accions que podem realitzar amb el nostre cos i demanem als alumnes que les endevinin. Es tracta, per 
exemple de: ballar, abraçar, córrer, donar la mà, fer una carícia, saltar, etc. 

PART PRINCIPAL 40’ 

Després de realitzar la mímica, preguntem al grup: què estic fent amb el meu cos? Cada cop que endevinin l’acció representada, direm en veu alta:  

Molt bé, amb el meu cos puc abraçar les persones que estimo, Perfecte, amb el meu cos puc ballar, Molt bé, amb el meu cos puc fer una carícia a un company que està 
trist, etc. 

Projectem la presentació, llegim el títol del conte «El meu cos és meu!» 

Una vegada llegit el conte, demanem als alumnes que ens expliquin allò que han entès de la lectura. Podem utilitzar les següents preguntes per guiar la comprensió: 

o Està contenta la Clara amb el seu cos? la Clara està molt contenta amb ella i amb el seu cos. Sap que el seu cos és seu i de ningú més. El considera quelcom 
molt especial.  

o Quines són les abraçades que ens explica la Clara que li agraden? Recordeu amb quines persones està? les abraçades que li agraden a la Clara son les 
que té amb els seus amics, amb el seu pare, amb la seva àvia. També li agrada tenir un bebè en braços i fer pessigolles als seus amics.  

o A la Clara li agrada estar sola sense que ningú la toqui? a vegades, vol estar sola, encara que no estigui enfadada amb ningú.  
o Quines coses no li agraden a la Clara? que li facin massa pessigolles, que li donin petons sorollosos, que els gossos li llepin la cara o que l'abracin amb 

molta força fent-la sentir atrapada.  
o Què diu la Clara quan no vol que la toquin? deixa'm!. No em toquis!. No vull! 

 

TANCAMENT 7’ 
Finalment, verbalitzem tots junts la paraula «NO!» a partir dels següents exemples:  

o Si volem estar sols i algú ens molesta, nosaltres direm...(NO!) 
o Si algú ens abraça massa fort, nosaltres direm...(NO!) 
o Si algú ens empeny, nosaltres direm... (NO!) 
o Si algú ens estira dels cabells, nosaltres direm...(NO!) 
o Si algú ens toca d'una manera que no ens agrada, nosaltres direm...(NO!) 
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EMO 10 NIVELL: 1r de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Juny 

 
TÍTOL: ESTIMAR BÉ! 
OBJECTIUS GENERALS 
 

- Reconèixer i comprendre els propis 
sentiments i emocions 

 
 

MATERIAL: 

Targetes de cartolina vermell, groc i verd. 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ 

OBJECTIUS D’ETAPA 
- Expressar el seu estat emocional a 

través del llenguatge verbal i no 
verbal (visual, plàstic, musical, 
corporal). Respondre a la pregunta: 
Com em sento? 

METODOLOGIA 
Debat en grup 

CONCRECIONS 
 

- Expressa com se sent mitjançant 
diferents llenguatges verbal i no 
verbal (visual, plàstic, corporal, 
musical) 

PARAULES CLAU 
Afecte, agradable, desagradable. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Iniciem una conversa sobre el cos i expliquem que ens serveix per fer moltes activitats i, per expressar emocions cap a les altres persones que estimem. 
Utilitzem les següents preguntes per estimular les intervencions dels alumnes:  

Per què creieu que les persones ens fem carícies, petons o abraçades? expliquem que hi ha diferents maneres d'expressar afecte. Amb el cos també podem dir 
coses a les persones que estimem, i expressar sentiments i emocions (alegria, consol, acompanyament) amb petons, carícies i abraçades.  

o Quines són les persones que més sovint us fan demostracions d'afecte? els hem de fer notar que, generalment, amb la família i les persones properes (amics, veïns, 
coneguts) ens fem petons, carícies i abraçades.  

o Què sentim quan ens acaricien, ens fan petons o ens abracen? resposta oberta. 

Els hem de fer notar  que cadascú pot viure de manera diferent les demostracions d'afecte dels altres, que no ens ha de resultar estrany que hi hagi diversitat 
d'opinions al respecte: pot ser que ens agradin però no sempre ens vingui de gust, també pot dependre de la situació, de la persona, de com ens trobem aquell 
dia, etc. 

PART PRINCIPAL 40’ 
 A continuació, expliquem quin és el significat de cadascun dels colors del semàfor i repartim a cada alumne una tarja verda, una groga i una vermella. 

o Sento que no (vermell): situació o contacte desagradable entre persones que els fan sentir malament. 

o No ho tinc clar (groc): contacte o situació dubtosa, que pot ser molesta i agradable a la vegada, per a les persones que hi participen.  

o Sento que si (verd): situació o contacte agradable entre persones que els fa sentir bé. 

Projectarem les imatges a la classe, utilitzant la presentació de diapositives on sortiran diverses situacions de la vida quotidiana, unes agradables, unes altres 
desagradables i d'altres dubtoses, en les quals s'estableix algun tipus de contacte físic entre dues o més persones.  

o Contactes agradables: fer-se abraçades, ajudar algú, dir coses boniques, jugar junts, passar temps junts, ajudar quan un està trist o té algun problema, etc.  

o Contactes dubtosos: fer-se petons, fer-se pessigolles, fer-se carícies, etc.  

o Contactes desagradables: pegar o barallar-se, dir coses lletges, insultar, desanimar, riure dels altres, etc. 

Seguidament, demanem a alguns alumnes que en cada diapositiva aixequin enlaire la targeta que consideren que els provoca aquella situació i ens expliquin 
les raons que els han portat a pensar que poden ser contactes agradables, desagradables o confusos. En aquest moment, val la pena dialogar amb els alumnes 
sobre els contactes bons o confusos, tenint en compte la persona que els realitza (conegut o desconegut), la durada i la intencionalitat del contacte i 
el context en què es produeix. És important destacar les emocions i els sentiments associats a cadascun dels contactes. 

TANCAMENT 7’ 
 
Per acabar, també podem demanar que ens expliquin alguna situació semblant que hagin viscut i com es van sentir. 
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EMO 1 NIVELL: 2n de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Setembre 

 
TÍTOL: LES EMOCIONS 
OBJECTIUS GENERALS 
Reconèixer i comprendre els propis sentiments i 
emocions 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL: 
Fotos carnet dels alumnes 
Bluetack 
En una caixa:  
30 peces de paper groc: Alegria 
30 peces de paper blau: Tristesa 
30 peces de paper vermell: Ràbia 
30 peces de paper negre: Por 
30 peces de paper verd: Calma 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
-Expressar el seu estat emocional a través del 
llenguatge verbal i no verbal (visual, plàstic, 
musical, corporal). Respondre a la pregunta: 
com em sento? 

METODOLOGIA 
Assemblea 

CONCRECIONS 
-Expressa com se sent mitjançant diferents 
llenguatges verbal i no verbal (corporal, musical, 
visual i plàstic...) 

 
 

PARAULES CLAU 
Emoció, Alegria, tristesa, ràbia, por i 
calma. 
Compartir, connectar i entrenament. 

OBSERVACIONS 
Es pot posar una música suau mentre els alumnes pengen la seva peça. 
Les peces poden ser de diferents formes, cercles, estrelles... 
El tancament també es pot acompanyar amb música suau. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Cos conscient: Restar amb el cos completament quiet, observant la respiració. 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Arrel de l’experiència que acaben de viure preguntem als infants com s’han sentit. Farem una breu introducció per explica el que treballarem a les 
hores d’EMO. 
Fem un breu recordatori de les emocions bàsiques i dels colors que les identifiquen. Expliquem als alumnes que en un racó de la classe hi ha les 
seves fotos i a sota hi ha una caixa plena de retalls de paper de diferents colors. Farem un moment d’aturada per posar consciència en el nostre cos i 
identificar en quina emoció es senten connectats en aquell moment. Seguidament cada alumne anirà a penjar la seva peça del color que més s’hi 
senti identificat a sota de la seva foto. 
Es pot proposar que els alumnes que vulguin puguin compartir perquè connecten amb aquella emoció. Explicarem ala alumnes que aquesta rutina 
pot ser diària per tal d’anar entrenant la nostra consciència emocional 

 
TANCAMENT 7’ 
 
Arc de Sant Martí: Aquest exercici es basa en la respiració i juga amb els colors. Proporcionen una relaxació profunda en un espai molt curt de 
temps. 
Comencem amb tres respiracions abdominals. La primera vegada inspirem profundament in expulsem l’aire com si volgués sortir per les plantes 
dels peus. La segona vegada l’hem d’agafar i deixar-lo anar com si volgués sortir pel palmell de les mans. Ara respirem profundament un aire color 
vermell intens que omple els últims racons del nostre cos. Deixem que aquest color entri dins nostre, el retenim uns segons i l’expulsem. Prenem 
aire de color taronja, el retenim i l’expulsem. Prenem aire de color groc, com el sol, el retenim i l’expulsem, sentim la calor del sol sobre el nostre cos. 
Fem una pausa i prenem aire de color verd intens, com l’herba just acabada de tallar, el retenim i l’expulsem. Prenem aire de color blau, blau cel, 

retenim uns segons i expulsem. Prenem aire de color violeta, el retenim uns segons i l’expulsem. Finalment prenem aire de color blanc, blanc com 
la neu, deixem que aquest color s’instal·li a dins nostre, el retenim uns segons i l’expulsem. 
A poc a poc, comencem a moure els peus i les mans. Tornem al lloc on ens trobem. Ara podem obrir els ulls. 
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EMO: 2 NIVELL: 2n de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Octubre 

 
TÍTOL: ON GUARDES L’EMOCIÓ 
OBJECTIUS GENERALS 
- Adquirir habilitats i coneixements per a 
empoderar el procés d’autonomia i l’autoeficàcia 
personal 
Expressar sentiments, emocions i pensaments 
íntims en el diàleg, en grup o en l’auto narració 

MATERIAL: 
Música 
Campanetes de so 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Acceptar les seves limitacions i comunicar als 
altres el que li agrada i li interessa. 
-Saber escoltar l'altre. 
-Saber expressar-se amb respecte vers l'altre. 
-Fer auto narració de les pròpies emocions i 
vida. 

METODOLOGIA 
Dramatització 

CONCRECIONS 
-Descriu les seves dificultats. 
-Parla amb respecte als seus companys. 
-S'interessa per situacions personals pels altres. 
-Escolta les emocions que s'expressen i es 
comparteixen en grup. 
-Comparteix moments importants de la seva 
vida en grup. 

PARAULES CLAU 
Emoció, Alegria, tristesa, ràbia, por i 
calma. 
Compartir, connectar i entrenament. 
 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Escolta conscient: Escoltar les campanetes i el so com s’allarga en absolut silenci. 

PART PRINCIPAL 40’ 
On guardes l’emoció? Direm als nens que tanquin els ulls i s’estirin boca amunt. Això els ajudarà a estar més atents a les 
sensacions corporals internes. Els demanarem  que escoltin al seu cos i la música i que intentin buscar a on neix la sensació. 
Cadascú ha d’esbrinar a on sent aquella emoció, ho han de descobrir. Acompanyant a cada música, el mestre anirà llegint una 
breu explicació d’aquella emoció. 
Alegria: És una emoció que sentim quan ens passen coses positives per nosaltres o pels nostres essers estimats, quan 
aconseguim una cosa que ens havíem proposat, quan solucionem algun problema, quan ajudem a alguna persona, quan estem 
amb amics i persones que estimem. 
Por: És una emoció que sentim quan percebem perill o dolor físic o psicològic que representen una amenaça pel nostre 
benestar. Tenim por a la foscor, als malsons, al fracàs, allò desconegut a sentir-nos abandonats, a no saber com actuar o què 
dir.... 
Tristesa: Sorgeix quan perdem alguna cosa que valorem com a important. Ens sentim tristos quan tenim problemes 
importants, quan les persones que estimem estan malaltes i o moren, si no tenim amics, quan no rebem amor, si hem 
d’abandonar una feina, un lloc, una família... Quan veiem tristes a persones que estimem. 
Ràbia: Es produeix davant la frustració pe fer allò que volem. És una reacció d’enuig desencadenada per la indignació de sentir 
vulnerats els nostres drets, de sentir-nos enganyats, ferits o manipulats. 
Ens asseurem en rotllana per fer una posta en comú i que cadascun expressi la seva experiència. Això ho portarem a terme 4 
vegades( una vegada amb cada peça musical) 
TANCAMENT 7’ 
Massatge de plomes: ens posem per parelles, un estirat boca avall i l’altre assegut al seu costat. Aquest li passarà una ploma des 
de les cervicals fins al còccixs. Prèviament li aixecarà la samarreta. Tot això acompanyat de música tranquil.la- Després es 
canviaran el lloc. 
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EMO 3 NIVELL: 2n de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Novembre 

 
TÍTOL: TOT SOBRE MI 
OBJECTIUS GENERALS 
- Adquirir habilitats i coneixements per a 
empoderar el procés d’autonomia i l’autoeficàcia 
personal 
Expressar sentiments, emocions i pensaments 
íntims en el diàleg, en grup o en l’auto narració 

MATERIAL: 
Fitxa tot sobre mi (annex) 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
Acceptar les seves limitacions i comunicar als 
altres el que li agrada i li interessa. 
-Saber escoltar l'altre. 
-Saber expressar-se amb respecte vers l'altre. 
-Fer auto narració de les pròpies emocions i 
vida. 

METODOLOGIA 
Exposició oral 

CONCRECIONS 
-Descriu les seves dificultats. 
-Parla amb respecte als seus companys. 
-S'interessa per situacions personals pels altres. 
-Escolta les emocions que s'expressen i es 
comparteixen en grup. 
-Comparteix moments importants de la seva 
vida en grup. 

PARAULES CLAU 
Emoció, compartir, connectar i 
entrenament, escanner i respiració 
profunda. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Focusing: Es farà com un escanner mentre es respira per adonar-nos d’on es concentra aquesta emoció (genolls, cap, 
estómac...) respirant profundament després i buscant quin color té.  
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Tot sobre mi 
Es donarà a cada alumne una fitxa (adjunta) on hauran de pensar molt bé i els membres de la seva família, les seves coses 
preferides,  i fer el seu autoretrat. 
Ens posarem en rotllana i donarem la paraula a algú perquè pugui presentar-se com és seguint aquest guió. Aquesta activitat es 
farà cada setmana amb un o dos (depenent del temps) alumnes diferents. La intenció és que cadascú tingui un moment de 
protagonisme davant la resta del grup. Els alumnes poden ampliar aquest guió amb d’altres coses que els agradi fer o no, 
hobbies, etc. 
 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Ens posarem en cercle i per torns demanarem als alumnes que expressin en una paraula el què s’emporten d’aquella sessió. 
Pot ser una paraula d’agraïment, una emoció, etc.. 
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EMO 4 NIVELL: 2n de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Desembre 

 
TÍTOL: MOU-TE!! 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments i 
emocions 
- Expressar sentiments, emocions i pensaments íntims en 

el diàleg, en grup o en l’auto narració. 

MATERIAL: 
Músiques per les quatre emocions 
bàsiques. 

ESPAI: 
Espai col·loquial 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
-Comprendre els sentiments i les emocions pròpies 
utilitzant un vocabulari emocional ampli. 
-Expressar el seu estat emocional a través del 
llenguatge verbal i no verbal (visual, plàstic, musical, 
corporal). Respondre a la pregunta: com em sento? 
-Saber escoltar l'altre. 
-Saber expressar-se amb respecte vers l'altre. 

METODOLOGIA 
Jocs de rol 

CONCRECIONS 
-Expressa com se sent mitjançant diferents 
llenguatges verbal i no verbal (corporal, musical, 
visual i plàstic...) 
-Escolta les emocions que s'expressen i es 
comparteixen en grup. 

PARAULES CLAU 
Emoció, Alegria, tristesa, ràbia, por i calma, 
respiració profunda, protagonista, 
complicitat. 

OBSERVACIONS 
 El mestre estarà atent d’anar repetint la peça musical seleccionada en cada emoció fins que tots els alumnes hagin ballat. 
Si es disposa d’altaveu Bluetooth l’activitat es pot fer al pati.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Veig i et veig: per parelles s’asseuran enfront un de l’altre amb l’esquena recta. Durant una estona escoltaran una música 
emotiva. Primerament respiraran profundament amb els ulls tancats per acabar demanant que els obrin i es quedin mirant-se 
l’un a l’altre als ulls intentant aguantar la mirada per veure a l’altre més enllà.  
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 En gran grup formarem un cercle. El grup estarà dirigit per un dels membres d’aquest que s’encarregarà de moure’s a partir 
de la música que sent. La resta del grup l’haurà d’imitar. A la senyal del mestre li passarà el lideratge a un altre company del 
grup.  El procés es repeteix amb les 4 músiques seleccionades. Seria convenient que tots els membres del grup siguin líders per 
una estona en cada emoció. En acabat farem una petita reflexió per saber quina és la música que més ha agradat ballar a 
cadascú i si s’ha sentit còmode fent de líder.  
 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Ens saludem: caminem per la sala amb una música tranquil.la i quan cada alumne ho troba oportú es para davant d’un altre 
company i es saluda primer amb  la mirada. Continuem caminant. Es torna a parar amb un altre company i es saluda agafant-se 
de la mà. Continuem caminant. Es torna a parar davant d’un company i es fan una abraçada. 
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EMO 5 NIVELL: 2n de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Gener 

 
TÍTOL: LA LLIÇÓ DE LA PAPALLONA 
OBJECTIUS GENERALS 
 

- Adquirir habilitats i coneixements 
per empoderar el procés 
d’autonomia i l’autoeficàcia 
personal. 

 

MATERIAL: 
Conte: La lliçó de la papallona(ANNEX) 
Canyetes 
Folis DIN A4 
Pilotes de tenis 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
- Mostrar-se positiu i perseverant 

davant les dificultats. 
- Demanar ajut quan no se’n surt.  

 
 
 

METODOLOGIA 
Campanya de sensibilització 

CONCRECIONS 
- Valora les pròpies capacitats i 

limitacions.  

PARAULES CLAU 
Esforç, confiança, seguretat. 

OBSERVACIONS 
 Treballar el principi de la prevenció de dependències 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Palleta: cada alumne fabricarà un bola de paper de la mida d’una bala, i dibuixarà un circuit senzill en un foli dina A4 que 
prèviament haurà repartit el mestre. Els repartirem una canyeta i amb aquesta inhalarà  i exhalarà l’aire per tal de moure la 
pilota recorrent el circuit dibuixat. Donar la instrucció que inhalin pel nas i exhalin per la boca (respiració conscient).  
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 Conte: La lliçó de la papallona (Annexos) 
Expliquem el conte i farem una petita reflexió i demanarem que els alumnes ho relacionin amb alguna experiència pròpia que 
vulguin compartir.  
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Massatge amb pilotes de tennis: Ens disposem per parelles. Un dels dos s’estira boca avall i l’altre li passeja dues pilotes de 
tenis per l’esquena, una amb cada mà, de menys a més intensitat. Des de les cervicals fins als peus. Després es canvien els rols. 
S’acompanya amb música tranquil·la.  
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EMO 6 NIVELL: 2n de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Febrer 

 
TÍTOL: PIPER DISNEY PIXAR  
OBJECTIUS GENERALS 
- Adquirir habilitats i coneixements per a 
empoderar el procés d’autonomia i 
l’autoeficàcia personal 
- Ser conscient i implicar-se 
emocionalment amb el dolor, la bellesa, la 
bondat, i la justícia 

MATERIAL: 
Vídeo: Piper  Disney Pixar 
https://www.youtube.com/watch?v=QVGeilNsJFU 
 
Mandala 
Retoladors 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Reconèixer el valor que té com a persona, 
els diferents nivells de capacitats i 
habilitats personals.  
-Identificar les situacions bàsiques del que 
és just o injust. 

METODOLOGIA 
 Cinefòrum 

CONCRECIONS 
-Descriu les seves dificultats. 
-Comprèn els sentiments i emocions 
derivades d'una situació injusta. 
 
 
 

PARAULES CLAU 
Emoció, por. 
Atenció interior, caminar conscient, 
imaginació conscient, reflexió.  

OBSERVACIONS 
Treballem la por. 
Trobareu el vídeo al youtube posant el títol corresponent a la sessió. 
Si no s’acaba la mandala de tancament se’ls convida a que se la puguin endur.  

https://www.youtube.com/watch?v=QVGeilNsJFU
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Caminar conscient: descalços per la sala, passejarem posant atenció en tot el què passa dins nostre mentre ens desplacem. Ho 
podem acompanyar d’una música tranquil·la. Després d’uns minuts podem compartir què ens ha cridat l’atenció i com ens hem 
sentit.   
 
 
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 Piper Disney Pixar 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Imaginació conscient: Repartirem a cada alumne una mandala que podran anar pintant mentre senten una música tranquil·la. 
Se’ls anima a fer la reflexió sobre la visualització anterior. Abans d’acabar la sessió i per fer un tancament animem als alumnes 
a escriure darrera la mandala una paraula o frase que expressi què senten.  
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EMO 7 NIVELL: 2n de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Març 

 
TÍTOL: UNA VEGADA VAIG PROVOCAR QUE LA MEVA MARE ESTIGUÉS TRISTA 
OBJECTIUS GENERALS 
- Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització d’estratègies 
de control 
- Afavorir les habilitats socials i de les relacions 
interpersonals satisfactòries 
 

MATERIAL: 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar situacions que el desestabilitzen. 
-Detectar situacions de conflicte i iniciar-se en la 
utilització d'estratègies per la seva resolució. 

 

METODOLOGIA 
Estudi de casos 

CONCRECIONS 
-Identifica situacions que l'afecten 
emocionalment. 
 
-S'inicia en la utilització del diàleg per la seva 
resolució dels conflictes. 

 

PARAULES CLAU 
Emoció, tristesa, honestedat. 
Compartir, connectar i entrenament. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
40 branquetes: Mentalment asseguts amb l’esquena recta i en posició de fer respiracions profundes, ens imaginem que anem 
deixant anar unes branquetes que tenim a la butxaca. Pel camí trobem un pont molt bonic que ens convida a creuar-lo. AL final 
del pont hi trobem una arbreda per on continua el camí que acaba amb una llum intensa. Quan arribem a la llum haurem 
d’haver deixat totes les branquetes. Podem obrir els ulls poc a poc. 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Una vegada vaig provocar que la meva mare estigués trista 
Els demanarem que voluntàriament expliquen situacions en les quals hagin causat tristesa a la seva mare. Hauríem d’explicar 
que tots, en un moment o en un altre, provoquem tristesa a les persones que ens estimem perquè ningú no és perfecte, però si 
som capaços de veure què és el que provoca aquest sentiment podrem canviar les coses mentre que si no ens adonem no 
podrem canviar res. 
Els preguntarem si es veuen capaços de no tornar a fer. Valorarem el fet que hagin volgut parlar del tema i els explicarem que 
això significa ser honest. 
Es pot fer el mateix amb altres persones. 
 
 

TANCAMENT 7’ 
 
Els alumnes es disposen en cercle i per torns i acompanyats d’una música dediquem un gest a la resta de companys. Els altres 
alumnes l’hauran d’imitar. 
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EMO 8 NIVELL: 2n de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Abril 

 
TÍTOL: LES DUES ORELLES 
OBJECTIUS GENERALS 
- Expressar sentiments, emocions i pensaments 
íntims en el diàleg, en grup o en l’auto narració 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL: 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Saber escoltar l'altre. 
 
-Saber expressar-se amb respecte vers l'altre. 

METODOLOGIA 
Modelatge 

CONCRECIONS 
-Parla amb respecte als seus companys. 
-S'interessa per situacions personals pels altres. 
-Escolta les emocions que s'expressen i es 
comparteixen en grup. 
-Comparteix moments importants de la seva 
vida en grup. 

PARAULES CLAU 
Respiració conscient i escolta atenta. 
Compartir, connectar i entrenament. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Respiració de les quatre estacions: Podem fer la similitud amb el que succeeix durant les estacions amb la nostra respiració. 
Primer els farem agafar l’aire pel nas pensant en l’hivern, sentint l’aire fred, observant com arriba als pulmons i s’escalfa... en 
treure l’aire pensaran en la tardor, el moviment relaxant de les fulles quan cauen... 
Tornem a agafar l’aire pensant en la primavera, en la olor de les flors, el verd intens.. 
Exhalem pensant en la calma de l’estiu, el soroll de les onades del mar que van i venen i la brisa marina. 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Les dos orelles: Presentem les dues orelles i recordem quines son les condicions per escoltar bé:  

1. Mirem als ulls de la persona que ens parla. 
2. Tenim la boca tancada mentre l’altre ens parla. 
3. Les mans i els peus quiets per no distreure’ns. 
4. Les orelles ben obertes per escoltar bé. 

Després d’haver fet aquest repàs es posaran per parelles i faran la pràctica parlant molt fluixet entre ells. Hauran d’explicar-se 
què han fet aquest matí a casa abans de venir a l’escola. Primer un parla i l’altre escolta i després al revés. El mestre ho farà 
amb un alumne per donar exemple de com s’ha de fer. 
 
 

TANCAMENT 7’ 
 
Els alumnes es disposaran asseguts en cercle i de manera espontània diran una paula del què s’emporten de la sessió. 
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EMO 9 NIVELL: 2n de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Maig 

 
TÍTOL: EL VEÍ DE LA SARA 
OBJECTIUS GENERALS 
 
- Ser conscient i implicar-se 
emocionalment amb el dolor, la bellesa, la 
bondat i la justícia.  
 
 

MATERIAL: 

 Presentació: El veí de la Sara.pptx 

Estratègies d’autoprotecció  (annex) 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ 

OBJECTIUS D’ETAPA 
- Identificar les situacions bàsiques del 
que és just o injust. 
- Comprendre els sentiments i les 
emocions associades a les situacions 
justes o injustes.  
- Expressar el seu estat emocional davant 
les  situacions de justícia o injustícia.  
 
 

METODOLOGIA 
Cinefòrum 
Campanya de sensibilització 

CONCRECIONS 
- Identifica les situacions bàsiques del 
que és just o injust. 
- Comprèn els sentiments i emocions 
derivades d’una situació injusta. 

PARAULES CLAU 
Dret, part privada, part pública, cos.  

 

https://maristes.sharepoint.com/Programa%20prevenci%C3%B3%20ab%C3%BAs%20sexual%20per%20a%20infants%20i%20joves/SiteAssets/SitePages/Segon%20de%20prim%C3%A0ria/El%20ve%C3%AD%20de%20la%20Sara.pptx
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Posem música alegre i cadascú ballarà amb els ulls tancats i deixant-se sentir.  
 
PART PRINCIPAL 40’ 

Visionem les diapositives del conte. Reflexionem amb tot el grup classe el que han entès. Podem utilitzar les següents preguntes per estimular el debat:  

1. Quina relació tenia el Sr. Cano amb la Sara i la seva família? el Sr. Cano és el veí i un amic de la família de la Sara. Coneix molt bé a la Sara 
i la família confia en ell. Fer adonar als alumnes que en ocasions, persones conegudes amb qui tenim relació, poden comportar-se amb 
nosaltres de forma inadequada, igual que el Sr. Cano amb la Sara.  

2. Com creieu que es va sentir la Sara quan el Sr. Cano va fer-li pessigolles en una part privada del cos?  desconcertada, confusa, trista, 
enfadada.  

3. Us sembla estrany que la Sara hagi cridat al Sr. Cano per dir-li que s'aturi? ningú té dret a tocar-nos les parts privades del cos d'una manera 
que ens faci sentir malament o incòmodes. No importa si la persona que ens ho fa és un veí, amic, un familiar, un mestre, etc. No són els 
nostres amics i no són persones en les qui puguem confiar. Podem cridar i dir «no» de forma alta i clara en qualsevol moment.  

4. Considereu que la Sara ha actuat correctament explicant als seus pares el que ha passat? efectivament, la Sara ha actuat correctament. 
Cridar, córrer i explicar-ho a un adult és una de les estratègies que podem utilitzar per protegir-nos.  

5. S'han de mantenir en secret aquest tipus de situacions? mai s’ha de mantenir en secret, quan un adult o persona més gran que tu toca les 
parts privades o íntimes del teu cos. Reforcem la idea de no guardar secrets relacionats amb situacions o contactes desagradables, que 
els facin sentir malament, o que se’ls demani que mai expliquin a ningú. No hi ha secrets relacionats amb el tocar que s’hagin de guardar. 

 
TANCAMENT 7’ 

Com a recordatori expliquem les icones i enganxarem a la classe les tres estratègies d’autoprotecció. 
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EMO 10 NIVELL: 2n de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Juny 

 
TÍTOL: TINC POR 
OBJECTIUS GENERALS 
- Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització d’estratègies 
de control. 
- Adquirir habilitats i coneixements per 
empoderar el procés d’autonomia i autoeficàcia 
personal.  

MATERIAL: 

Melodies o fragments musicals  

Ordinador i altaveus 

 

ESPAI: 
 Aula ordinària 

DURADA 
 50’ 

OBJECTIUS D’ETAPA 
- Identificar situacions que el desestabilitzen. 
- Tenir recursos per afrontar les situacions que 
generen estrès, malestar i angoixa. 
- Acceptar les seves limitacions i comunicar als 
altres el que li agrada i li interessa.  

METODOLOGIA 
Cercle de diàleg 

CONCRECIONS 
- Identificar situacions que l’afecten 
emocionalment. 
- Valora les pròpies capacitats i 
limitacions.  
 

PARAULES CLAU 
 Por, seguretat, autonomia. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Demanem als alumnes que individualment pensin en una situació en la qual s'hagin sentit insegurs. Després ho comparteixen per parelles i demanem a alguns 
voluntaris que les comparteixin amb la resta del grup. 

PART PRINCIPAL 40’ 

1. Entre tots elaborem un llistat de coses o situacions que ens provoquen inseguretat o por. Podem utilitzar els següents exemples per facilitar la pluja d'idees:  
a. Quan escolto un soroll fort a la nit. 
b. Quan un gos em borda o em persegueix. 
c. Quan he de creuar un carrer amb molt de trànsit.  
d. Quan tinc un malson. 
e. Quan algú em molesta o m'insulta. 

2. A continuació escoltem alguns fragments de melodies que evoquin sentiments d'inseguretat: 
a. Victor Reyes: «Buried» (2'31") 
b. John Williams: «Jaws»(2'49") 
c. Mike Oldfield: «Tubular Bells» (3'53'') 

3. A continuació, parlem amb els alumnes sobre les emocions i sentiments que els han provocat les audicions i provem d'elaborar entre tots un llistat amb les respostes físiques (senyals interns i 
externs) i emocionals relacionades amb situacions d'inseguretat: tremolar, nerviosisme, inquietud, fugir, incomoditat, plorar, tancar els ulls, por, malestar, palpitacions, suar, etc. 

4. Fem que els alumnes s'adonin que moltes de les pors que han expressat són compartides mentre que d'altres no, i que «no hem de tenir por de tenir por». La por és una reacció lògica davant d'allò 
que considerem un perill, a més és una emoció bàsica que ens ajuda a estar més atents i prendre precaucions, però té una connotació clarament negativa quan ens bloqueja i ens impedeix actuar. 
Tenir por és normal, però hem de vèncer-la i actuar. És important reconèixer els missatges que ens envia el nostre cos en aquestes situacions i explicar a un amic o adult de confiança el que sentim. 

5. A continuació escoltem algunes melodies que evoquin sentiments de seguretat:  
a. Michael Giacchino: «Bundle Of Joy» (2'48'') 
b. Carles Cases: «El perquè de tot plegat» (1' 56'') 
c. Mozart: «La Flauta Màgica» (2' 01'') 

6. Repetim l'activitat anterior recollint les respostes físiques (internes i externes)  i emocionals que ens provoquen les situacions de seguretat: relaxació, alegria, llibertat, benestar, harmonia, 
quietud, tranquil·litat, silenci, etc. 

7. Podem proposar als alumnes fer un cercle de diàleg per parlar de les pors. Els cercles de diàleg consisteixen a reunir els alumnes del grup en cercle, disposats a expressar-se en pla d’igualtat amb la 
col·laboració d'un educador o persona facilitadora. Tenen com a objectiu facilitar la cohesió del grup, crear comunitat i resoldre qüestions de baixa intensitat. 

8. Podem introduir l'activitat dient que totes les persones tenim pors i que en el cercle es parlarà de quines són les nostres pors. A continuació podem descriure l'activitat de la següent manera:  
a. Disposats en cercle, tots els alumnes expressen les seves pors. L'educador també participarà en el cercle i, serà l'últim a parlar per no condicionar-los. Prendrà nota primer en un full i 

després a la pissarra. És molt important insistir en el fet que no es farà cap mena de comentari ni de judici. Cal ser curosos i respectuosos per facilitar que es pugui parlar de les pors 
obertament, ja que prendre consciència de les pors permet treballar-les.  

b. Es llegeix la llista de les pors en veu alta i cada nen o nena aixeca la mà i diu «meva» si sent com a pròpia la por de què s'està parlant, encara que no l'hagi proposada. S'aniran comptabilitzant i 
posant senyals al costat de cada por.  

TANCAMENT 7’ 
 Disposats en cercle, es posarà una música alegre i per torns, de manera voluntària es col·locaran al centre del cercle i la resta de grup l’haurà 
d’imitar ballant.  

https://www.youtube.com/watch?v=TvZCtsmgVIQ
https://www.youtube.com/watch?v=aMpAzLMZQWA
https://www.youtube.com/watch?v=MOtzuJtZbxQ
https://www.youtube.com/watch?v=O4N0Fsnsr4I
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0012/3f3d0b53-a9a8-46af-99fa-72f5438bf5eb/alegria_6.mp3
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0043/4008ba23-b95f-4903-9410-f86ba77bcc53/alegria_19.mp3
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EMO 1 NIVELL: 3r de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Setembre 

 
TÍTOL: LES EMOCIONS 
OBJECTIUS GENERALS 
 
Reconèixer i comprendre els propis sentiments i 
emocions 

MATERIAL: 
Mural en forma hexagonal elaborat pel grup classe. 
Paper d’embalar blanc. Bluetack 
Pintura tempera groc, blau, vermell, negre, verd, lila, rosa. 
30 peces de paper groc: Alegria 
30 peces de paper blau: Tristesa 
30 peces de paper vermell: Ràbia 
30 peces de paper negre: Por 
30 peces de paper verd: Calma 
30 peces de paper lila: Vergonya 
30 peces de paper rosa: Sorpresa 

ESPAI: 
Espai col·loquial de 
cicle 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
-Comprendre els sentiments i les emocions pròpies 
utilitzant un vocabulari emocional ampli. 
-Expressar el seu estat emocional a través del llenguatge 
verbal i no verbal (visual, plàstic, musical, corporal). 
Respondre a la pregunta: com em sento? 

METODOLOGIA 
Assemblea 

CONCRECIONS 
-Identifica l'origen i les causes de les seves emocions i 
sentiments. 
-Expressa els seus sentiments a través del llenguatge 
verbal i no verbal (visual, plàstic, musical, corporal...) 

PARAULES CLAU 
Emoció, Alegria, tristesa, vergonya, sorpresa, 
ràbia, por i calma. 

OBSERVACIONS 
Es pot posar una música suau mentre elaboren el mural. 
Les peces poden ser de diferents formes, cercles, estrelles... 
El tancament també es pot acompanyar amb música suau. 
En aquesta sessió les peces no es podran enganxar al mural, ja que estarà humit. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Cos conscient: Restar amb el cos completament quiet, observant la respiració. 
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Repartim la classe en 6 grups d’alumnes. Cada grup s’encarregarà de pintar un “formatget” del mural que prèviament haurem 
elaborat (hexàgon amb el nom de les 6 emocions prèviament esmentades). 
Un cop pintat l’enganxarem a la paret i obrirem un torn de paraula perquè els alumnes expressin una situació i/o experiència 
personal en què han connectat amb aquesta emoció. 
Els explicarem que a cada formatget hi haurà peces d’aquell color per tal de poder-se’l enganxar a la roba depenent de l’emoció 
en que estiguin connectats. Aquesta rutina es pot repetir a diari o cada vegada que ho trobem necessari abans d’entrar a l’aula. 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
La catifa màgica: Els alumnes s’estiren a terra. Explicarem la història inventada d’un nen que enfilat en una catifa màgica se’n 
va de viatge a un lloc bonic i especial. Acompanyat d’una música relaxant i tranquil·la anirem relatant aquest viatge inventant-
nos les coses que es va trobant al seu pas. Per acabar la història els farem tornar a la sala bellugant el cos lentament i obrint els 
ulls. Finalment asseguts en rotllana podem dir com ens hem sentit. 
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EMO 2 NIVELL: 3r de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Octubre 

 
TÍTOL: ON GUARDES L’EMOCIÓ? 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments 
i emocions 
- Expressar sentiments, emocions i pensaments 
íntims en el diàleg, en grup o en l’auto narració 

MATERIAL: 
Campanetes de so 
Música: Gozadera, Thunderstruck, 
tiburón, llista de Shindler. 
Plomes 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Acceptar les seves limitacions i comunicar als 
altres el que li agrada i li interessa. 
-Saber escoltar l'altre. 
-Saber expressar-se amb respecte vers l'altre. 
-Fer auto narració de les pròpies emocions i 
vida. 

METODOLOGIA 
Expressió corporal 
Assemblea 

CONCRECIONS 
-Identifica l'origen i les causes de les seves 
emocions i sentiments. 
-Expressa els seus sentiments a través del 
llenguatge verbal i no verbal (visual, plàstic, 
musical, corporal...) 
-Escolta els sentiments i les emocions que 
s'expressen i es comparteixen en grup. 
-Comparteix experiències emocionals amb el 
grup. 

PARAULES CLAU 
l’alegria, el de la por, el de la tristesa i 
el de  la ràbia 

OBSERVACIONS 
Per tal que els nens expressin allò que senten els podem ajudar fent una devolutiva dels seus gestos, graus d’atenció... 
El tancament pot ser més o menys llarg en funció del que ocupi la part principal. El massatge pot ser guiat per altres parts del cos.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Escolta conscient: Escoltar les campanetes i el so com s’allarga en absolut silenci. 
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Delimitarem amb guixos de colors 4 espais amb el de l’alegria, el de la por, el de la tristesa i el de  la ràbia. Físicament farem 
posar als alumnes dins del primer espai, el de l’alegria. En aquest escoltaran la cançó de la Gozadera. Els alumnes s’hauran de 
deixar portar pel ritme d’aquesta deixant fluir l’alegria. Quan el mestre vulgui,  farà un canvi de registre amb la música. Els 
alumnes canviaran d’espai i es posaran al de la ràbia on hi escoltaran la de Thunderstruck d’ACDC. Seguidament, passaran a la 
por amb la cançó de Tiburón, seguirem amb la tristesa escoltant el tema principal de la llista de Shindler i per acabar, tornarem 
a posar la primera música la Gozadera per tornar a connectar amb l’alegria. 
Ens asseurem en rotllana per fer una posta en comú i que cadascun expressi la seva experiència. 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’     
 
Massatge de plomes: ens posem per parelles, un estirat boca avall i l’altre assegut al seu costat. Aquest li passarà una ploma des 
de les cervicals fins al còccixs. Prèviament li aixecarà la samarreta. Tot això acompanyat de música tranquil.la- Després es 
canviaran el lloc.  
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EMO 3 NIVELL: 3r de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Novembre 

 
TÍTOL: UN REGAL PER TU 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments i 
emocions 
- Adquirir habilitats per regular i afrontar emocions 
mitjançant la utilització d’estratègies de control 

 

MATERIAL: 
 Folis 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
-Reflexionar sobre les respostes que dóna habitualment 
davant les diferents situacions quotidianes. 
-Identificar situacions que el desestabilitzen. 
-Tenir recursos per afrontar les situacions que generen 
estrès, malestar, angoixa. 
-Seguir els passos següents: frenar, calmar-se, pensar com 
es sent, analitzar les opcions, triar-ne una i actuar. 
-Utilitzar l'assertivitat com a estratègia per resoldre 
diferents situacions. 

METODOLOGIA 
Dramatització 

CONCRECIONS 
-Identifica l'origen i les causes de les seves emocions i 
sentiments. 
-Busca recursos per afrontar situacions que l'afecten 
emocionalment. 
-Utilitza el diàleg intern per regular-se emocionalment i 
les respostes que dona (fa petits pactes amb si mateix) 

PARAULES CLAU 
Emoció, Alegria, tristesa, ràbia, por i 
calma. 
Compartir, connectar i entrenament. 
 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Focusing: Es farà com un escanner mentre es respira per adonar-nos d’on es concentra aquesta emoció (genolls, cap, 
estómac...) respirant profundament després i buscant quin color té.  
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 

El professor explica als alumnes que van a centrar-se únicament en les característiques positives que posseeixen els seus 
companys: qualitats (per exemple, simpatia, alegria, optimisme, sentit de l'humor, sentit comú́, solidaritat, etc.), trets físics que 
els agraden (per exemple, un cabell bonic, mirada agradable, un somriure dolç, etc.), capacitats (capacitat per a la lectura, per a 
les matemàtiques, per a organitzar festes, etc.)...  

A continuació́, els alumnes es col·loquen en cercle, i cada un escriu el seu nom en la part superior d'un foli i li dóna al company 
de la seva dreta, així́,́ el foli va donant voltes fins que el rep el propietari amb tots els elogis que han escrit d'ell els seus 
companys.  

 Es deixarà un temps amb música tranquil.la perquè cadascú llegeixi el què ha rebut. 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Ens posarem en cercle i per torns demanarem als alumnes que expressin en una paraula el què s’emporten d’aquella sessió. 
Pot ser una paraula d’agraïment, una emoció, etc... 
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EMO 4 NIVELL: 3r de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Desembre 

 
TÍTOL: TOCA-TOCA! 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments 
i emocions 

- Afavorir les habilitats socials i de les relacions 
interpersonals satisfactòries 

MATERIAL: 
Músiques per les quatre emocions 
bàsiques. 
Mocadors/antifaç 

ESPAI: 
Espai col·loquial 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
-Expressar el seu estat emocional a través del 
llenguatge verbal i no verbal (visual, plàstic, 
musical, corporal). Respondre a la pregunta: 
com em sento? 
-Utilitzar les habilitats socials bàsiques. 
-Mostrar agraïment davant les actituds 
agradables dels altres. 

METODOLOGIA 
Dramatització 

CONCRECIONS 
-Expressa els seus sentiments a través del 
llenguatge verbal i no verbal (visual, plàstic, 
musical, corporal...) 
-Decideix coherentment la seva resposta 
positiva o negativa davant d'una situació que no 
l'ajuda a estar bé amb si mateix. 

PARAULES CLAU 
Respiració conscient, respiració 
profunda, tacte, paraula positiva, 
reflexió, salutació. 

OBSERVACIONS 
 Si es disposa d’altaveu Bluetooth l’activitat es pot fer al pati.  
El mestre haurà d’estar atent a que cap nen prengui mal, mantenint una zona de seguretat.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Veig i et veig: per parelles s’asseuran enfront un de l’altre amb l’esquena recta. Durant una estona escoltaran una música 
emotiva. Primerament respiraran profundament amb els ulls tancats per acabar demanant que els obrin i es quedin mirant-se 
l’un a l’altre als ulls intentant aguantar la mirada per veure a l’altre més enllà.  
 
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 Tot el grup es taparà els ulls amb antifaç o mocador. Tot sentint diferents tipus de música aniran caminant per l’espai buscant 
un company que, quan el trobin, a partir del sentit del tacte hauran d’endevinar quin company és i dir-li una paraula positiva a 
l’orella. S’acomiadaran i aniran a buscar una altra parella.  Si no saben qui és , s’acomiaden amb un gest de contacte i se’n van. 
No es pot utilitzar la veu a no ser que sàpiguen segur qui és el company.  
Fem una reflexió de com ens hem sentit en no veure’ns-hi i com ens hem sentit quan ens han dit una cosa positiva.  
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Ens saludem: caminem per la sala amb una música tranquil.la i quan cada alumne ho troba oportú es para davant d’un altre 
company i es saluda primer amb  la mirada. Continuem caminant. Es torna a parar amb un altre company i es saluda agafant-se 
de la mà. Continuem caminant. Es torna a parar davant d’un company i es fan una abraçada. 
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EMO: 5 NIVELL: 3r de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Gener 

 
TÍTOL: PATATES DINS LA MOTXILLA 
OBJECTIUS GENERALS 
- Comprendre i implicar-se empàticament en les 
experiències emocionals dels altres 
- Afavorir les habilitats socials i de les relacions 
interpersonals satisfactòries 
- Ser conscient i implicar-se emocionalment amb 
el dolor, la bellesa, la bondat, i la justícia 

MATERIAL: 
Conte: Patates dins la motxilla (annex) 
Palletes 
Trossos de paper( creació de les bales) 
Pilotes de tenis 
Música tranquil·la 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Observar les emocions dels altres. 
-Identificar i comprendre les emocions en els 
altres. 
-Utilitzar les habilitats socials bàsiques. 
-Identificar les situacions bàsiques del que és 
just o injust. 

METODOLOGIA 
Campanya de sensibilització 

CONCRECIONS 
-Identifica l'origen i les causes de les emocions i 
sentiments dels altres. 
-S'inicia en la negociació com una eina de gestió 
de conflictes. 
-Expressa el seu estat emocional davant de les 
situacions de justícia i injustícia. 

PARAULES CLAU 
Inhalar, exhalar, respiració conscient, 
reflexió, experiència, compartir, 
intensitat. 

OBSERVACIONS 
 Treballem el perdó 

 



      
 

139 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Palleta: cada alumne fabricarà un bola de paper de la mida d’una bala, i dibuixarà un circuit senzill en un foli dina A4 que 
prèviament haurà repartit el mestre. Els repartirem una canyeta i amb aquesta inhalarà  i exhalarà l’aire per tal de moure la 
pilota recorrent el circuit dibuixat. Donar la instrucció que inhalin pel nas i exhalin per la boca (respiració conscient).  
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 Conte: Patates dins la motxilla (Annexos) 
Expliquem el conte i farem una petita reflexió i demanarem que els alumnes ho relacionin amb alguna experiència pròpia que 
vulguin compartir.  
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
Massatge amb pilotes de tennis: Ens disposem per parelles. Un dels dos s’estira boca avall i l’altre li passeja dues pilotes de 
tenis per l’esquena, una amb cada mà, de menys a més intensitat. Des de les cervicals fins als peus. Després es canvien els rols. 
S’acompanya amb música tranquil·la.  
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EMO 6 NIVELL: 3r de primària TRIMESTRE: Segon DATA: febrer 

 
TÍTOL: FOR THE BIRDS  
OBJECTIUS GENERALS 
Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització d’estratègies 
de control 
Analitzar críticament com els prejudicis, els 
biaixos socials, i les distorsions cognitives, 
influeixen en les emocions i en les accions que 
se’n deriven 
 

MATERIAL: 
Vídeo: For the birds 
https://www.youtube.com/watch?v=nYTrIcn4rjg 

Mandala 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Reflexionar sobre les respostes que dóna 
habitualment davant les diferents situacions 
quotidianes. 
-Observar i identificar els valors de l'entorn tant 
positius com negatius. 

 

METODOLOGIA 
Cinefòrum 

CONCRECIONS 
-Utilitza el diàleg intern per regular-se 
emocionalment i les respostes que dona (fa 
petits pactes amb si mateix) 
-Observa els valors de l'entorn tant positius com 
negatius. 

PARAULES CLAU 
Valors, caminar conscient, atenció, 
imaginació conscient, reflexió. 

OBSERVACIONS 
Treballem els valors 
Trobareu el vídeo al youtube posant el títol corresponent a la sessió. 
Si no s’acaba la mandala de tancament se’ls convida a que se la puguin endur.  

https://www.youtube.com/watch?v=nYTrIcn4rjg
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Caminar conscient: descalços per la sala, passejarem posant atenció en tot el què passa dins nostre mentre ens desplacem. Ho 
podem acompanyar d’una música tranquil·la. Després d’uns minuts podem compartir què ens ha cridat l’atenció i com ens hem 
sentit.   
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 For the birds. Visualitzarem el vídeo i obrirem una conversa per poder escoltar el que pensen i senten els companys. 
 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Imaginació conscient: Repartirem a cada alumne una mandala que podran anar pintant mentre senten una música tranquil·la. 
Se’ls anima a fer la reflexió sobre la visualització anterior. Abans d’acabar la sessió i per fer un tancament animem als alumnes 
a escriure darrera la mandala una paraula o frase que expressi què senten.  
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EMO 7 NIVELL: 3r de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Març 

 
TÍTOL: EL CUB DE LES EMOCIONS 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis 
sentiments i emocions 
 
 
 

MATERIAL: 
Folis DinA4 
Plantilla cub (annex) 
Retoladors 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
 
-Expressar el seu estat emocional a 
través del llenguatge verbal i no verbal 
(visual, plàstic, musical, corporal). 
Respondre a la pregunta: com em sento? 
 
 

METODOLOGIA 
Treball per grups. 

CONCRECIONS 
-Expressa els seus sentiments a través 
del llenguatge verbal i no verbal (visual, 
plàstic, musical, corporal...) 

PARAULES CLAU 
Emoció, Respiració profunda, 
imaginació, gest. 
 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
40 branquetes: Mentalment asseguts amb l’esquena recta i en posició de fer respiracions profundes, ens imaginem que anem 
deixant anar unes branquetes que tenim a la butxaca. Pel camí trobem un pont molt bonic que ens convida a creuar-lo. Al final 
del pont hi trobem una arbreda per on continua el camí que acaba amb una llum intensa. Quan arribem a la llum haurem 
d’haver deixat totes les branquetes. Podem obrir els ulls poc a poc. 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
EL cub de les emocions. Ens distribuirem per grups de quatre. Per torns llancem el dau que hem construït i tots haurem 
d’imitar l’emoció que hi surti representada. Després haurem de compartir amb el grup alguna experiència personal en què ens 
hàgim sentit d’aquella manera.  
 
 
 
 
 
 
 

TANCAMENT 7’ 
 
Els alumnes es disposen en cercle i per torns i acompanyats d’una música dediquem un gest a la resta de companys. Els altres 
alumnes l’hauran d’imitar. 
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EMO 8 NIVELL: 3r de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Abril 

 
TÍTOL:  L’ETIQUETA 
OBJECTIUS GENERALS 
- Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització 
d’estratègies de control 
 

MATERIAL: 
Paperets amb missatges del tipus 
alaba’m,  ignora’m mirant el sostre, 
ridiculitza’m, estima’m, critica’m, 
insulta’m, admira’m... 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar situacions que el 
desestabilitzen. 
 
-Tenir recursos per afrontar les 
situacions que generen estrès, malestar, 
angoixa. 

METODOLOGIA 
Dramatització 

CONCRECIONS 
-Utilitza el diàleg intern per regular-se 
emocionalment i les respostes que dona 
(fa petits pactes amb si mateix) 
 
 

PARAULES CLAU 
Respiració, , calma, reacció, conducta, 
reflexió. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Respiració de les quatre estacions: Podem fer la similitud amb el que succeeix durant les estacions amb la nostra respiració. 
Primer els farem agafar l’aire pel nas pensant en l’hivern, sentint l’aire fred, observant com arriba als pulmons i s’escalfa... en 
treure l’aire pensaran en la tardor, el moviment relaxant de les fulles quan cauen... 
Tornem a agafar l’aire pensant en la primavera, en la olor de les flors, el verd intens.. 
Exhalem pensant en la calma de l’estiu, el soroll de les onades del mar que van i venen i la brisa marina. 
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
L’etiqueta: Repartim uns papers amb missatges de reaccions i conductes sense que cada nen sàpiga que hi diu. Els posem per 
parelles i cadascú s’enganxa una consigna al front. Tothom ha de complir amb el missatge que la seva parella té al front, 
independentment del missatge que estigui rebent i de com el tracti la seva parella. Els missatges cal que estiguin combinats en 
positius i negatius. 
Acabarem en rotllana fent una reflexió de com s’han sentit en funció si el seu missatge era positiu o negatiu. 
 
 
 
 

TANCAMENT 7’ 
 
Els alumnes es disposaran asseguts en cercle i de manera espontània diran una paula del què s’emporten de la sessió. 
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EMO 9 NIVELL: 3r de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Maig 

 
TÍTOL: CRIDA BEN FORT, ESTELA! 
OBJECTIUS GENERALS 
- Ser conscient i implicar-se emocionalment amb 
el dolor, la bellesa, la bondat, i la justícia 

 

MATERIAL: 

Vídeo: Crida ben fort, Estela! 

  

ESPAI: 
 Aula ordinària 

DURADA 
 50’ 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les situacions bàsiques del que és 
just o injust. 
-Comprendre els sentiments i les emocions 
associades a les situacions justes o injustes. 
- Expressar el seu estat emocional davant de les 
situacions de justícia o injustícia. 
-Posicionar-se davant un conflicte moral, o 
d'una situació de justícia o injustícia. 
-Empatitzar amb les emocions dels altres. 

METODOLOGIA 
Cinefórum 
Campanya de sensibilització 

CONCRECIONS 
-Expressa el seu estat emocional davant de les 
situacions de justícia i injustícia. 
-Empatitza emocionalment davant d'una 
situació injusta. 

PARAULES CLAU 
Història real, confiança, cos, sensacions 
agradables i/o desagradables, 
intimitat, privacitat, desconcert, rebuig, 
incomoditat, desconcert, no. 

OBSERVACIONS 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=crida+ben+fort+estela&&view=detail&mid=96B94C8FC76E441E691196B94C8FC76E441E6911&FORM=VRDGAR
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 

Expliquem que farem una classe molt important, perquè llegirem una història real, relacionada amb una nena que es diu Estela a la qual li han 
passat algunes coses. Fem el visionat del conte. Demanem als alumnes que ens expliquin allò que han entès. 

PART PRINCIPAL 40’ 

1. Podem utilitzar les següents preguntes per guiar la comprensió:    
o Quins són els personatges principals d'aquest conte? Quins són els personatges secundaris? els personatges principals són l'Estela i 

el seu oncle Anselm. Els personatges secundaris són: la seva amiga Helena, la mestra Conxita i la mare de l'Estela.  
o Què li va passar a l'Estela amb el seu oncle Anselm? l'oncle Anselm, aprofitant-se de la confiança que té amb l'Estela la tanca amb 

ell a l'habitació, li treu la roba i li fa unes pessigolles molt estranyes per tot els cos, fins i tot per llocs tan amagats que ni tan 
sols ella no els coneix (parts íntimes). Això atempta contra la seva intimitat i privacitat, a més de provocar en ella sensacions 
desagradables: desconcert, incomoditat, rebuig, etc. 

o Com es va sentir l'Estela? se sent desconcertada, no li agrada gens el que darrerament li fa el tiet Anselm. 
o En quin lloc es desenvolupa la situació?  a l’habitació de l’Estela mentre els grans xerren al menjador. 
o Quin consell li va donar la mestra Conxita a l'Estela? li diu que quan algú li faci alguna cosa que no li agrada, li ha de dir que pari. 

I si no para, ha de cridar ben fort fins que algú vingui a ajudar-la. No ha de deixar que ningú li faci mal de cap manera.  
o  Com se soluciona finalment el problema? l’Estela diu al seu tiet Anselm que el que li fa no li agrada. Com que el tiet no li fa cas, 

acaba cridant i dient-li que la deixi estar. El joc no li agrada. Al final el tiet Anselm li torna a col·locar bé la roba de seguida, i 
per la porta apareixen la mare i el pare, els avis, la tieta Maria i el tiet Joaquim, fins i tot la cosina Míriam. 

o I tu, què faries? Resposta oberta. Hem de fer que s'adonin que davant d'una situació així hem de dir «no». Els hem de fer 
reflexionar sobre la importància d'explicar-ho sempre a la mare, al pare o alguna altra persona de confiança. 

TANCAMENT 7’ 
Presentem les icones relacionades amb les regles d'autoprotecció que hem treballat durant aquesta sessió i les expliquem breument. 
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EMO 10 NIVELL: 3r de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Juny 

 
TÍTOL: JO NO TINC LA CULPA! 
OBJECTIUS GENERALS 
- Ser conscient i implicar-se emocionalment amb 
el dolor, la bellesa, la bondat, i la justícia 

MATERIAL: 
Targes del si i del no 

ESPAI: 
 Aula ordinària 

DURADA 
 50’ 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les situacions bàsiques del que és 
just o injust. 
-Comprendre els sentiments i les emocions 
associades a les situacions justes o injustes. 
-Empatitzar amb les emocions dels altres. 
-Expressar el seu estat emocional davant de les 
situacions de justícia o injustícia. 
-Posicionar-se davant un conflicte moral, o 
d'una situació de justícia o injustícia. 
-Actuar coneixent que ell és una causa del 
possible canvi de les circumstàncies en les que 
viu (nivell micro/macro). 

 

METODOLOGIA 
Sociodrama 
Debat en grup 

CONCRECIONS 
-Expressa el seu estat emocional davant de les 
situacions de justícia i injustícia. 
-Empatitza emocionalment davant d'una 
situació injusta. 

PARAULES CLAU 
Culpa, abús, remordiment, sentiment, 
situació, responsabilitat. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Recordem el conte explicat a la sessió anterior i recuperem dues situacions viscudes per l'Estela a partir de les quals podrem iniciar la discussió al voltant del 
sentiment de culpabilitat que experimenten els infants o joves que han patit situacions d'abús: 

PART PRINCIPAL 40’ 
Preguntem als alumnes sobre el sentiment de culpabilitat o remordiment a partir de les següents qüestions:  

- Alguna vegada heu tingut sentiment de culpa o remordiment?  
Fem notar que tots ens sentim culpables alguna vegada i que és important parlar-ne per intentar trobar què és el que ens genera aquest sentiment i poder fer 
alguna cosa. Així a més de sentir-nos millor per haver-ne parlat, podrem trobar ajuda, per exemple, per evitar que no ens torni a passar. 

- Podeu explicar alguna situació en què us vau sentir culpables d'alguna cosa?  
Els alumnes poden explicar situacions ben diverses: quan no fan les coses ben fetes, quan enganyen, quan donen un cop a algú, etc. Destacarem que no 
tothom se sent culpable per les mateixes coses ni amb la mateixa intensitat i que és important ser responsables, d'aquesta manera podrem evitar en molts 
moments sentir-nos culpables. Assumir la responsabilitat del que fem pot tenir conseqüències negatives com, per exemple, que algú s'enfadi amb nosaltres, 
però també de positives, com aprendre a fer les coses millor i sentir-nos bé amb nosaltres mateixos.  

Dividim el grup classe en quatre subgrups i els donem a cadascun una situació que hauran d'escenificar (fitxa 1). 
- T'enfades amb la teva germana i li estripes els deures. 
- Li dius al pare que ja tens els deures fets i no és veritat. 
- Una senyora et toca el cul al metro. 
- T'ha caigut un gerro a terra i s'ha trencat, però l'amagues i no dius res a la mare. 
- Estàs amb un amic dels pares a casa i en acomiadar-se et fa un petó als llavis. 

En acabar cadascuna de les representacions, preguntarem als alumnes: És [nom de la protagonista] culpable del que ha passat? Els alumnes han d'aixecar la targeta del 
SÍ o la del NO segons el que considerin.  
A continuació, aprofundirem una mica més en cadascuna de les situacions, establint un diàleg amb tot el grup al voltant de les preguntes següents:  

o Qui és el responsable del que ha succeït? Per què? 
o Com creieu que s'ha sentit cada personatge? 
o Què hauria de fer cada un dels protagonistes?  

Cal remarcar la importància de demanar ajuda a algú de confiança si no podem solucionar la situació nosaltres sols. També recalcar la importància de demanar 
perdó en els cassos que sigui necessari. 

TANCAMENT 7’ 
Disposats en cercle, es posarà una música alegre i per torns, de manera voluntària es col·locaran al centre del cercle i la resta de grup l’haurà 
d’imitar ballant. 
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EMO 1 NIVELL: 4t de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Setembre 

 
TÍTOL: LES EMOCIONS 
OBJECTIUS GENERALS 
Reconèixer i comprendre els propis sentiments i 
emocions 
 
 

MATERIAL: 
Mural en forma hexagonal elaborat pel grup 
classe. 
Paper d’embalar blanc. 
Pintura témpera groc, blau, vermell, negre, verd, 
lila, rosa. 
Paper de folrar  

ESPAI: 
Espai col·loquial de 
cicle 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
-Comprendre els sentiments i les emocions 
pròpies utilitzant un vocabulari emocional 
ampli. 
-Expressar el seu estat emocional a través del 
llenguatge verbal i no verbal (visual, plàstic, 
musical, corporal). Respondre a la pregunta: 
com em sento? 

METODOLOGIA 
Assemblea 

CONCRECIONS 
-Identifica l'origen i les causes de les seves emocions 
i sentiments. 
-Expressa els seus sentiments a través del llenguatge 
verbal i no verbal (visual, plàstic, musical, corporal...) 

PARAULES CLAU 
Emoció, Alegria, tristesa, ràbia, por i 
calma. 
Compartir, connectar i entrenament. 

OBSERVACIONS 
Es pot posar una música suau mentre elaboren el mural. 
Les peces poden ser de diferents formes, cercles, estrelles... 
El tancament també es pot acompanyar amb música suau. 
En aquesta sessió les peces no es podran enganxar al mural, ja que estarà humit. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Cos conscient: Restar amb el cos completament quiet, observant la respiració. 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Repartim la classe en 6 grups d’alumnes. Cada grup s’encarregarà de pintar un “formatget” del mural que prèviament haurem 
elaborat (hexàgon amb el nom de les 6 emocions prèviament esmentades). 
Un cop pintat l’enganxarem al terra de l’aula i esperarem que s’assequi per poder-lo folrar. Obrirem un torn de paraula perquè 
els alumnes expressin una situació i/o experiència personal en què han connectat amb aquesta emoció. Farem un moment 
d’interiorització per detectar en quina emoció estan connectats i demanarem als alumnes que s’asseguin a sobre del color de 
l’emoció en la qual se sent identificat. S’ofereix la possibilitat al grup que aquell que vulgui pugui compartir el que sent en 
aquell moment. 
Els explicarem que aquesta rutina es pot repetir a diari o cada vegada que ho trobem necessari abans e començar una sessió. 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
La nina de drap: Fem seure els nens a la cadira, tancar els ulls i els hi direm: 
Inspira profundament i deixa que la respiració adopti el seu propi ritme, escolta’l i imagina’t una nina de drap. Sent els braços i 
les cames de la nina flonjos i caiguts. EL cap també cau i el cos pesa i està immòbil. Ara intenta imaginar-te com està la nina. 
Recorda una sensació d’estar enfonsat. EL pes dels braços arrossega les espatlles avall, el cap recolzat al respatller, sense cara 
sense expressió i amb la mandíbula relaxada. Has de percebre la quietud de la nina i gaudir de l’actitud d’estar quiet, en calma. 
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EMO 2 NIVELL: 4t de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Octubre 

 
TÍTOL: CONNECTEM AMB LA MÚSICA 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments i 
emocions 
- Expressar sentiments, emocions i pensaments íntims en 
el diàleg, en grup o en l’auto narració. 

MATERIAL: 
Campanetes de so 
Plomes 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
-Comprendre els sentiments i les emocions pròpies 
utilitzant un vocabulari emocional ampli. 
-Expressar el seu estat emocional a través del llenguatge 
verbal i no verbal (visual, plàstic, musical, corporal). 
Respondre a la pregunta: com em sento? 
-Saber escoltar l'altre. 
-Saber expressar-se amb respecte vers l'altre. 
-Expressar en diferents medis les pròpies emocions. 

METODOLOGIA 
Escolta activa 
Assemblea 

CONCRECIONS 
-Expressa els seus sentiments a través del llenguatge 
verbal i no verbal (visual, plàstic, musical, corporal...) 
-Escolta i entén les situacions personals dels altres. 
-Escolta els sentiments i les emocions que s'expressen i es 
comparteixen en grup. 
-Comparteix experiències emocionals amb el grup. 

PARAULES CLAU 
Emoció, Alegria, tristesa, ràbia, por i 
calma. 
 

OBSERVACIONS 
 És important que les parelles estiguin ben buscades per tal de que cap dels dos quedi anul·lat. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Escolta conscient: Escoltar les campanetes i el so com s’allarga en absolut silenci. 

PART PRINCIPAL 40’ 
Es farà una lectura per part del mestre d’una emoció i en acabat  els demanarem que es posin per parelles i que busquin a 
l’Ipad una música que els connecti amb allò que acaben d’escoltar. Donat el temps prudència es fa una roda donant que cada 
parella deixi escoltar a la resta dels grups la música escollida. 
Això ho anirem fent amb cadascuna de les 4 emocions bàsiques. 
Alegria: És una emoció que sentim quan ens passen coses positives per nosaltres o pels nostres essers estimats, quan 
aconseguim una cosa que ens havíem proposat, quan solucionem algun problema, quan ajudem a alguna persona, quan estem 
amb amics i persones que estimem. 
Por: És una emoció que sentim quan percebem perill o dolor físic o psicològic que representen una amenaça pel nostre 
benestar. Tenim por a la foscor, als malsons, al fracàs, allò desconegut a sentir-nos abandonats, a no saber com actuar o què 
dir.... 
Tristesa: Sorgeix quan perdem alguna cosa que valorem com a important. Ens sentim tristos quan tenim problemes 
importants, quan les persones que estimem estan malaltes i o moren, si no tenim amics, quan no rebem amor, si hem 
d’abandonar una feina, un lloc, una família... Quan veiem tristes a persones que estimem. 
Ràbia: Es produeix davant la frustració pe fer allò que volem. És una reacció d’enuig desencadenada per la indignació de sentir 
vulnerats els nostres drets, de sentir-nos enganyats, ferits o manipulats. 
Ens asseurem en rotllana per fer una posta en comú i que cadascun expressi la seva experiència. Això ho portarem a terme 4 
vegades( una vegada amb cada peça musical) 
TANCAMENT 7’ 
Massatge de plomes: ens posem per parelles, un estirat boca avall i l’altre assegut al seu costat. Aquest li passarà una ploma des 
de les cervicals fins al còccixs. Prèviament li aixecarà la samarreta. Tot això acompanyat de música tranquil.la- Després es 
canviaran el lloc.  
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EMO 3 NIVELL: 4t de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Novembre 

 
TÍTOL: AIXÍ SÓC JO 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments i emocions 
- Adquirir habilitats i coneixements per a empoderar el procés 
d’autonomia i l’autoeficàcia personal 
- Expressar sentiments, emocions i pensaments íntims en el 
diàleg, en grup o en l’auto narració 

MATERIAL: 
 Caixa personal 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
-Expressar el seu estat emocional a través del llenguatge verbal i 
no verbal (visual, plàstic, musical, corporal). Respondre a la 
pregunta: com em sento? 
-Identificar l'origen i les causes de les seves emocions i 
sentiments. 
-Acceptar les seves limitacions i comunicar als altres el que li 
agrada i li interessa. 
-Respondre i reflexionar sobre els propis actes i els errors 
comesos. 
-Saber escoltar l'altre. 
-Saber expressar-se amb respecte vers l'altre. 
-Fer auto narració de les pròpies emocions i vida. 
-Expressar en diferents medis les pròpies emocions. 

METODOLOGIA 
Campanya de sensibilització 

CONCRECIONS 
-Expressa els seus sentiments a través del llenguatge verbal i no 
verbal (visual, plàstic, musical, corporal...) 
-Accepta les pròpies capacitats i limitacions 
-Escolta i entén les situacions personals dels altres. 
-Escolta els sentiments i les emocions que s'expressen i es 
comparteixen en grup. 
-Comparteix experiències emocionals amb el grup. 

PARAULES CLAU 
Focusing, escanner, emoció, infantesa, 
records, representació. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Focusing: Es farà com un escanner mentre es respira per adonar-nos d’on es concentra aquesta emoció (genolls, cap, 
estómac...) respirant profundament després i buscant quin color té.  
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Així sóc jo: 
En aquesta sessió de presentació el mestre haurà de portar una caixa plena de coses que li serveixin per explicar qui és, o com 
és. Els alumnes seuran en rotllana i ell a mesura d’anar traient objectes de la caixa els explicarà coses que creu que el 
defineixen. Poden ser records d’infantesa, quelcom que els dóna bona sort, alguna cosa que representi el seu esport o afició 
preferida, alguna foto de la família a la qual pertanyen, algun record d’un viatge important. La intenció és que en anar veient 
objectes i explicant perquè els hem seleccionat anem mostrant parts de nosaltres mateixos.  
Aquesta activitat que, com un membre més del grup, ha fet el mestre, l’hauran de dur a terme tots els alumnes. Es crearà un 
llistat de classe per tal de dir quin dia exposaran la seva caixa cada alumne. Aquesta presentació els nens l’hauran de preparar 
a casa pel dia que els toqui, amb l’ajuda si cal, de la seva família.  
 
TANCAMENT 7’ 
 
Ens posarem en cercle i per torns demanarem als alumnes que expressin en una paraula el què s’emporten d’aquella sessió. 
Pot ser una paraula d’agraïment, una emoció, etc... 
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EMO 4 NIVELL: 4t de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Desembre 

 
TÍTOL: L’ESTÀTUA 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments 
i emocions 
- Ser conscient i implicar-se emocionalment 
amb el dolor, la bellesa, la bondat, i la justícia 

MATERIAL: 
Músiques per les quatre emocions 
bàsiques. 
 

ESPAI: 
Espai col·loquial 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
-Expressar el seu estat emocional a través del 
llenguatge verbal i no verbal (visual, plàstic, 
musical, corporal). Respondre a la pregunta: 
com em sento? 
-Comprendre els sentiments i les emocions 
associades a les situacions justes o injustes. 
-Empatitzar amb les emocions dels altres. 
-Treballar col.laborativament o 
cooperativament. 

METODOLOGIA 
Dramatització 

CONCRECIONS 
-Expressa els seus sentiments a través del 
llenguatge verbal i no verbal (visual, plàstic, 
musical, corporal...) 
-Empatitza emocionalment davant d'una 
situació injusta. 

PARAULES CLAU 
Respiració profunda, aguantar la 
mirada, veure mes enllà, projecció,  

OBSERVACIONS 
 Si es disposa d’altaveu Bluetooth l’activitat es pot fer al pati.  
El mestre haurà d’estar atent a que cap nen prengui mal, mantenint una zona de seguretat.  



      
 

157 
 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Veig i et veig: per parelles s’asseuran enfront un de l’altre amb l’esquena recta. Durant una estona escoltaran una música 
emotiva. Primerament respiraran profundament amb els ulls tancats per acabar demanant que els obrin i es quedin mirant-se 
l’un a l’altre als ulls intentant aguantar la mirada per veure a l’altre més enllà.  
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 Ens posarem per parelles i a partir de la música, un membre de la parella haurà de col·locar a l’altre projectant l’emoció que se 
li desperta a l’escoltar-la. Després s’intercanvien el lloc. L’alumne que rep la projecció s’ha de mantenir relaxat deixant-se 
col·locar pel company i mantenir la postura que aquest li faci fer.  Un cop tots dos han fet l’activitat, s’explicaran el perquè han 
col·locat al company en aquella “estàtua”. En funció del temps es podrà repetir amb més d’una música.  
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Ens saludem: caminem per la sala amb una música tranquil.la i quan cada alumne ho troba oportú es para davant d’un altre 
company i es saluda primer amb  la mirada. Continuem caminant. Es torna a parar amb un altre company i es saluda agafant-se 
de la mà. Continuem caminant. Es torna a parar davant d’un company i es fan una abraçada. 
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EMO 5 NIVELL: 4t de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Gener 

 
TÍTOL: L’ARBRE GENERÓS 
OBJECTIUS GENERALS 
- Comprendre i implicar-se empàticament en les 
experiències emocionals dels altres 
- Afavorir les habilitats socials i de les relacions 
interpersonals satisfactòries 
- Ser conscient i implicar-se emocionalment 
amb el dolor, la bellesa, la bondat, i la justícia 

MATERIAL: 
Palletes 
Conte: L’arbre generós (Annex) 
Pilotes de tenis 
Música tranquil·la 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Observar les emocions dels altres. 
-Identificar i comprendre les emocions en els 
altres. 
-Utilitzar les habilitats socials bàsiques. 
-Identificar les situacions bàsiques del que és 
just o injust. 

METODOLOGIA 
Campanya de sensibilització 
 

CONCRECIONS 
-Identifica l'origen i les causes de les emocions i 
sentiments dels altres. 
-S'inicia en la negociació com una eina de gestió 
de conflictes. 
-Expressa el seu estat emocional davant de les 
situacions de justícia i injustícia. 
 

PARAULES CLAU 
Inhalar, exhalar, respiració conscient, 
experiència, compartir. 

OBSERVACIONS 
 Treballem la generositat 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Palleta: cada alumne fabricarà un bola de paper de la mida d’una bala, i dibuixarà un circuit senzill en un foli dina A4 que 
prèviament haurà repartit el mestre. Els repartirem una canyeta i amb aquesta inhalarà  i exhalarà l’aire per tal de moure la 
pilota recorrent el circuit dibuixat. Donar la instrucció que inhalin pel nas i exhalin per la boca (respiració conscient).  
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 Conte: L’arbre generós (Annexos) 
Expliquem el conte i farem una petita reflexió i demanarem que els alumnes ho relacionin amb alguna experiència pròpia que 
vulguin compartir.  
 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Massatge amb pilotes de tennis: Ens disposem per parelles. Un dels dos s’estira boca avall i l’altre li passeja dues pilotes de 
tenis per l’esquena, una amb cada mà, de menys a més intensitat. Des de les cervicals fins als peus. Després es canvien els rols. 
S’acompanya amb música tranquil·la.  
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EMO 6 NIVELL: 4t de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Febrer 

 
TÍTOL: EL PUENTE  
OBJECTIUS GENERALS 
- Comprendre i implicar-se 
empàticament en les experiències 
emocionals dels altres 
- Afavorir les habilitats socials i de les 
relacions interpersonals satisfactòries 

MATERIAL: 
Vídeo: El Puente 
https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM 
Mandala 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar i comprendre les emocions en 
els altres. 
-Utilitzar la negociació com una eina més 
de gestió de les situacions quotidianes. 

METODOLOGIA 
Cinefòrum 

CONCRECIONS 
-Identifica l'origen i les causes de les 
emocions i sentiments dels altres. 
-S'inicia en la negociació com una eina de 
gestió de conflictes. 
 

PARAULES CLAU 
Caminar conscient, obrir espai, atenció 
plena, imaginació conscient, expressió. 

OBSERVACIONS 
Treballem com obrim espai pels demés. 
Trobareu el vídeo al youtube posant el títol corresponent a la sessió. 
Si no s’acaba la mandala de tancament se’ls convida a que se la puguin endur.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Caminar conscient: descalços per la sala, passejarem posant atenció en tot el què passa dins nostre mentre ens desplacem. Ho 
podem acompanyar d’una música tranquil·la. Després d’uns minuts podem compartir què ens ha cridat l’atenció i com ens hem 
sentit.   
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 El puente. Visualitzarem el vídeo i obrirem una conversa per poder escoltar el que pensen i senten els companys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Imaginació conscient: Repartirem a cada alumne una mandala que podran anar pintant mentre senten una música tranquil·la. 
Se’ls anima a fer la reflexió sobre la visualització anterior. Abans d’acabar la sessió i per fer un tancament animem als alumnes 
a escriure darrera la mandala una paraula o frase que expressi què senten.  
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EMO 7 NIVELL: 4t de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Març 

 
TÍTOL: LA CAPSETA (MIRALL) 
OBJECTIUS GENERALS 
 
- Adquirir habilitats i coneixements per a 
empoderar el procés d’autonomia i 
l’autoeficàcia personal 
 
 
 

MATERIAL: 
Una capseta amb un mirall a dins 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Acceptar les seves limitacions i 
comunicar als altres el que li agrada i li 
interessa. 
 

METODOLOGIA 
Campanya de sensibilització 

CONCRECIONS 
-Accepta les pròpies capacitats i 
limitacions 
 
 
 
 

PARAULES CLAU 
Respiracions profundes, silenci, 
persona important, bonica, vida, 
qualitats, estimada... 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
40 branquetes: Mentalment asseguts amb l’esquena recta i en posició de fer respiracions profundes, ens imaginem que anem 
deixant anar unes branquetes que tenim a la butxaca. Pel camí trobem un pont molt bonic que ens convida a creuar-lo. AL final 
del pont hi trobem una arbreda per on continua el camí que acaba amb una llum intensa. Quan arribem a la llum haurem 
d’haver deixat totes les branquetes. Podem obrir els ulls poc a poc. 
PART PRINCIPAL 40’ 

Aquesta activitat només es pot fer una vegada, perquè intervé la sorpresa i un cop la coneixen ja no té sentit. Els expliquem el 
següent:  

“Ara un ensenyaré una capseta un per un i ningú pot explicar el què hi ha dins. Mirareu en silenci el seu contingut i esperareu que 
l'hagi vist tothom. Us donaré́ unes pistes, a veure si ho endevineu. Però recordeu: no podeu dir res!  

Aquí́ ́dins hi ha una persona molt important, la mes important de la vostra vida; una persona molt bonica i que val molt. Una 
persona que té moltes coses bones, moltes qualitats. Una persona que estimeu molt i també́ es estimada per molta gent...”  

Podem afegir les qualitats que creiem convenients i adaptar l’explicació a les diferents edats.  

Quan miren dins de la capseta, hi veuen la seva imatge reflectida al mirall. Després es comenta què han sentit, què pensaven 
que hi havia...  
TANCAMENT 7’ 
Els alumnes es disposen en cercle i per torns i acompanyats d’una música dediquem un gest a la resta de companys. Els altres 
alumnes l’hauran d’imitar. 
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EMO: 8 NIVELL: 4t de primària TRIMESTRE: 3r trimestre DATA: Abril 

 
TÍTOL:  COMPARTIM 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments 
i els del grup 
- Expressar sentiments, emocions i pensaments 
íntims en el diàleg, en grup o en l’autonarració. 

MATERIAL: 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
 
- Identificar l’origen i les causes  de les seves 
emocions i sentiments 
- Compartir les emocions i sentiments en el 
grup. 

 

METODOLOGIA 
Campanya de sensibilització 

CONCRECIONS 
-Identifica l’origen i les causes de les seves 
emocions i sentiments 
-Escolta els sentiments i les emocions que 
s’expressen i comparteixen en grup. 

 

PARAULES CLAU 
Emoció, tristesa, ràbia, por. 
Compartir, connectar i entrenament. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Respiració de les quatre estacions: Podem fer la similitud amb el que succeeix durant les estacions amb la nostra respiració. 
Primer els farem agafar l’aire pel nas pensant en l’hivern, sentint l’aire fred, observant com arriba als pulmons i s’escalfa... en 
treure l’aire pensaran en la tardor, el moviment relaxant de les fulles quan cauen... 
Tornem a agafar l’aire pensant en la primavera, en la olor de les flors, el verd intens.. 
Exhalem pensant en la calma de l’estiu, el soroll de les onades del mar que van i venen i la brisa marina. 
PART PRINCIPAL 40’ 
Ens disposem per parelles. Després d’unes respiracions profundes demanem als alumnes que pensin en una situació en la que 
han sentit por, ràbia o tristesa. Un cop cadascú la visualitzi li haurà d’explicar al company. L’altre li demanarà com va 
reaccionar i què faria ara per intentar  regular millor aquella emoció viscuda. Hem d’advertir als alumnes que encep cas es 
tracta de jutjar l’actuació de ningú. Després serà l’altre qui explicarà la situació viscuda que hagi visualitzat. A continuació 
intentarem parlar de com gestionem cadascú l’emoció que l’altre ens explica, quines estratègies utilitzem davant la ràbia, la 
tristesa o la por.  

Aquest exercici vol ser un intent de que coneguin altres estratègies diferents a les seves que podem emprar (o intentar) i 
també de veure com cadascú viu les emocions de manera diferent i les hem de saber respectar. 

 

TANCAMENT 7’ 
 
Els alumnes es disposaran asseguts en cercle i de manera espontània diran una paula del què s’emporten de la sessió. 
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EMO 9 NIVELL: Quart TRIMESTRE: Tercer DATA: Maig 

 

TÍTOL: EL SECRETS... AQUESTS NO! 
OBJECTIUS GENERALS 
- Expressar sentiments, emocions i 
pensaments íntims en el diàleg, en grup o 
l’autonarració 
 
 

MATERIAL: 

 Capsa de secrets (opcional) 
 Globus de colors 
 Retoladors gruixuts 

 

ESPAI: 
 Aula ordinària 

DURADA 
 50’ 

OBJECTIUS D’ETAPA 
- Saber escoltar a l’altre. 
- Fer autonarració de les pròpies 

emocions i vida. 
- Compartir les emocions i 

sentiments en el grup. 

METODOLOGIA 
Dilema moral 

CONCRECIONS 
- Escolta i entén les situacions 

personals dels altres. 
- Comparteix moments importants 

de la seva vida en grup. 
- Expressa moments importants de 

la seva vida en grup. 

PARAULES CLAU 
Secret, guardar, perill, silenci, reflexió. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Abans de fer l'activitat, parlem amb els alumnes sobre els secrets: què és un secret, si algú els ha explicat alguna vegada un secret, si han sabut guardar-los, si han explicat mai un 
secret a algú, etc. 
PART PRINCIPAL 40’ 

Podem presentar als alumnes la capsa dels secrets i utilitzar alguns exemples del seu interior per explicar la diferència entre els bons i els mals secrets.  

Secrets que es poden guardar 

(bons secrets) 

Secrets que s'han d'explicar 

(mals secrets) 

o La mare ha comprat un regal al pare i m’ha demanat que no li digui res, 
perquè vol donar-li una sorpresa. 

o En Joan m’ha explica’t que li agrada la Marta, la meva millor amiga.  

o Em meu germà gran, Lluís m’ha explicat que ha començat a sortir amb una 
noia i m’ha demanat que no ho expliqui als pares 

o Una companya de classe m’ha comentat que vol fer-li un regal sorpresa a 
la mestra; vol regalar-li una capsa de flors per al seu aniversari, però és un 
secret.  

o Protegeixo els meus dispositius mòbils amb una contrasenya secreta. 

o Una amiga m’ha explicat que un altre company li ha robat el berenar. 

o La parella de la meva mare m’ha proposat fer-me unes fotos amb ell i m’ha 
dit que només les podrem veure ell i jo, i ningú més. 

o El meu veí m’ha proposat fer-me regals si li faig algunes carícies i m’ha dit 
que no ho expliqui a ningú.  

o L’altre dia, estava jugant videojocs amb el meu cosí i va començar a tocar-
me d’una manera que no hem va agradar gens. 

o Uns nois de l’escola m’han dit que si vull entrar en el seu club, he de passar 
una prova, que consisteix en despullar-me davant seu i no dir-ho a ningú. 

2. Repartim dos papers a cadascun dels alumnes i els demanem que escriguin, per separat, un exemple de secret que poden guardar (bons secrets) i un altre exemple de secret que cal explicar (mals 
secrets). 

3. És important fer veure als alumnes la importància d'explicar a algú altre (pares, germans, educadors, amics, etc.) els secrets que impliquin algun perill, dany o molèstia per a un mateix o per als 
altres, i que poden guardar-se per a ells els secrets bons que no facin mal a ningú. 

4. Demanem als infants que guardin allà on vulguin (butxaca, motxilla, estoig, lloc secret, etc.) el paper amb el bon secret, i el paper amb el mal secret l'introdueixin enrotllat dins d'un globus que 
haurem repartit prèviament.   

5. Un cop hagin inflat i lligat el globus els proposarem que hi escriguin amb un retolador la paraula SILENCI, amb la idea de representar que els mals secrets sovint no s'expliquen a ningú i estan 
associats a sentiments de culpa, por o vergonya.  

6. Tanquem els llums per reforçar la mateixa idea.   
7. A continuació, deixem que llencin els globus per la classe, i proposem que cadascú n'agafi un, no necessàriament el seu, i el peti. En aquest moment, trenquem el SILENCI i tornem a encendre els 

llums. Ara els secrets estan a la llum, els hem fet visibles per a tots i obrim la possibilitat de rebre ajuda.  
8. Cada infant llegirà en veu alta el secret que li ha tocat.  

TANCAMENT 7’ 

1. Un cop explicats tots els secrets, reflexionem amb tot el grup sobre les persones que tenim al nostre voltant a les quals podríem explicar les coses que ens molesten, ens fan sentir malament, etc 
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EMO 10 NIVELL: Quart TRIMESTRE: Tercer DATA: Juny 

 
TÍTOL: No penso callar! 
OBJECTIUS GENERALS 
- Expressar sentiments, emocions i 
pensaments íntims en el diàleg, en grup o 
l’autonarració 

MATERIAL: 

Vídeo: «  No penso callar»  

 Annex 

ESPAI: 
 Aula ordinària 

DURADA 
 50’ 

OBJECTIUS D’ETAPA 
- Saber escoltar a l’altre. 
- Fer autonarració de les pròpies 

emocions i vida. 
- Compartir les emocions i 

sentiments en el grup. 

METODOLOGIA 
Cinefórum 
Debat en grup 

CONCRECIONS 
- Escolta i entén les situacions 

personals dels altres. 
- Comparteix moments importants 

de la seva vida en grup. 
- Expressa moments importants de 

la seva vida en grup. 

PARAULES CLAU 
Nen, adult, color, desconcertats, 
confosos, tristos, icòmodes, enfadats. 
descontent, reivindicar, contacte visual, 
dir no de forma clara i decidida, 
distància corporal, expressió facial 
seriosa, postura corporal , to de veu, 
decidit, confiat. 

OBSERVACIONS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UHwK1Lp73tc
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Cos conscient: Restar amb el cos completament quiet, observant la respiració. 
 
PART PRINCIPAL 40’ 

 Veiem el vídeo:«  No penso callar» (00.04.33)  
1. Fem una posada en comú amb tot el grup, conduint el diàleg al voltant de les següents preguntes:  

o Què estan fent els nens en aquest vídeo? Estan pintant. 
o Què diu i què fa l'adult que apareix al vídeo? diu als nens que un dels colors que han utilitzat (aleatòriament segons el que més ha fet servir el nen o 

nena) no es pot fer servir i tapa totes les zones del dibuix que són d'aquell color, fins que al final tapa completament el dibuix amb una roba negra. 
o En aquesta situació s'està produint un abús? Qui està abusant de qui? sí, és un abús de poder per part de l'adult, que els fa coses que no els agraden sense 

tenir-los en compte, només pel fet que és gran i mana. 
o Com creieu que es senten els infants? desconcertats, confosos, tristos, i còmodes, enfadats. 
o Què fan els nens i les nenes? expressen el seu descontent, reivindiquen que ningú ha de fer les coses perquè sí, el seu dret a dir «No», sempre amb 

respecte i d'una manera assertiva, argumentant el que diuen. Finalment, li demanen que tregui la roba negra de sobre el dibuix. Alguns, fins i tot, la 
treuen ells.  

o I tu, què faries? Resposta oberta. 
2. Reforcem els elements de comunicació verbal i no verbal que poden utilitzar per manifestar de forma clara i respectuosa les pròpies opinions, emocions, 

creences i defensar els seus drets.  
o Mantenir contacte visual amb l’interlocutor.  
o Dir no de forma clara i decidida. 
o Mantenir certa distància corporal. 
o Utilitzar una expressió facial seriosa. 
o Postura corporal ferma. 
o Utilitzar un to de veu decidit i confiat. 

TANCAMENT 7’ 
 
Presentem la icona relacionada amb les regles d'autoprotecció que treballarem durant aquesta sessió i l'expliquem breument:  (Annex) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UHwK1Lp73tc
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EMO 1 NIVELL: 5è de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Setembre 

 
TÍTOL: LES EMOCIONS 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments 
i emocions 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL: 
Mural en forma de cercle elaborat pel curs.  
Paper d’embalar blanc. 
8 còpies reproducció en mida DinA4 de la roda. 
Pintura tempera groc, blau clar, blau fosc, vermell, 
verd, taronja, rosa fúcsia, verd clar, verd fosc. 
Paper de folrar  

ESPAI: 
Espai col·loquial de 
cicle 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
-Comprendre els sentiments i les emocions pròpies 
utilitzant un vocabulari emocional ampli. 
-Expressar el seu estat emocional a través del llenguatge 
verbal i no verbal (visual, plàstic, musical, corporal). 
Respondre a la pregunta: com em sento? 

METODOLOGIA 
Assemblea 
Grups cooperatius 

CONCRECIONS 
- Comprèn les pròpies emocions i sentiments amb un 
vocabulari ampli i el seu origen i causes. 
-Expressa el seu estat emocional a través del llenguatge 
verbal i no verbal (visual i plàstic, musical i corporal). 

PARAULES CLAU 
Emoció, Alegria, tristesa, ràbia, por i 
calma. 
Compartir, connectar i entrenament. 

OBSERVACIONS 
En els grups cooperatius cal crear la figura del secretari per ser el portaveu del grup. 
Es pot posar una música suau mentre elaboren el mural. 
Les peces poden ser de diferents formes, cercles, estrelles... 
El tancament també es pot acompanyar amb música suau. 
En aquesta sessió les peces no es podran enganxar al mural, ja que estarà humit. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Cos conscient: Restar amb el cos completament quiet, observant la respiració. 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Repartim la classe en 8 grups d’alumnes. Cada grup s’encarregarà de buscar a l’Ipad si es possible i sinó al diccionari el 
significat d’una de les emocions que representarem a la nostra roda: èxtasi, vigilància, admiració, terror, asombro, pena, odi, 
fúria. 
Paral·lelament i coordinats entre aules del mateix curs els alumnes aniran sortint a l’espai col·loquial a pintar la mateixa roda 
en gros. Un cop acabada s’enganxarà i es plastificarà al terra. Donarem la paraula al secretari del grup perquè ens expliquin el 
que ells han entès sobre l’emoció que els hi ha tocat. 
Obrirem un torn de paraula perquè els alumnes expressin una situació i/o experiència personal en què han connectat amb 
aquesta emoció. Farem un moment d’interiorització per detectar en quina emoció estan connectats i demanarem als alumnes 
que s’asseguin a sobre del color de l’emoció en la qual se sent identificat. S’ofereix la possibilitat al grup que aquell que vulgui 
pugui compartir el que sent en aquell moment. 
Els explicarem que aquesta rutina es pot repetir a diari o cada vegada que ho trobem necessari abans e començar una sessió. 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
El quadrat: Asseguts a la cadira amb els peus a terra i l’espatlla recta i sense creuar les cames, tanquem els ulls i ens 
concentrem en la respiració imaginem un quadrat. Quan inspirem, ens imaginem que l’aire puja per un dels costats del 
quadrat, quan deixem anar l’aire, ens imaginem que fa el recorregut per l’altre costat del quadrat, i així successivament. Pot ser 
útil dibuixar el quadrat a la pissarra per visualitzar-lo. 
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EMO 2 NIVELL: 5è de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Octubre 

 
TÍTOL: CONNECTEM I EXPRESSEM 
OBJECTIUS GENERALS 
Reconèixer i comprendre els propis sentiments i emocions 
Comprendre i implicar-se empàticament en les experiències 
emocionals dels altres 
Analitzar críticament com els prejudicis, els biaixos socials, i les 
distorsions cognitives, influeixen en les emocions i en les accions 
que se’n deriven. 

MATERIAL: 
Música:  
Plomes 
Fulls DinA3  
Materials plàstics 

ESPAI: 
Espai col·loquial 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
Identificar les emocions bàsiques 
-Observar les emocions dels altres. 
-Identificar i comprendre les emocions en els altres. 
Acceptar i apreciar les diferències individuals i grupals. 
Expressar sentiments, emocions i pensaments íntims en el 
diàleg, en grup o en l’auto narració 

METODOLOGIA 
Expressió artística 

CONCRECIONS 
-.Expressa el seu estat emocional a través del llenguatge verbal i no 
verbal (visual i plàstic, musical i corporal). 
-Comprèn les emocions i sentiments dels altres i el seu origen i les seves 
causes. 
-Aprecia i respecta les diferències grupals i individuals. 
-S'enriqueix de la diversitat, pluralitat i multiculturalitat de l'entorn 
proper i global. 
-Saber escoltar l'altre. 
-Saber expressar-se amb respecte vers l'altre. 
-Fer auto narració de les pròpies emocions i vida. 
-Escolta activament les experiències emocionals dels altres que es 
comparteixen amb el grup. 

PARAULES CLAU 
Escolta conscient, silenci absolut, compartir, 
emocions bàsiques, connectar, expressar, 
exposició, recorregut. 

OBSERVACIONS 
 És important que les parelles estiguin ben buscades per tal de que cap dels dos quedi anul·lat. 
 El tancament pot ser més o menys llarg en funció del que ocupi la part principal. El massatge pot ser guiat per altres parts del   cos. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Escolta conscient: Escoltar les campanetes i el so com s’allarga en absolut silenci. 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Estirats a l’espai col·loquial, amb quatre fulls Din A3 i materials plàstics per compartir, realitzarem l’escolta de quatre peces 
musicals relacionades amb les emocions bàsiques. Animarem als nens a que connectin amb aquella emoció i l’expressin 
plàsticament sobre el paper. 
Un cop finalitzades les quatre emocions, penjarem les obres d’art a l’espai col·loquial separades per emocions com si fos una 
exposició. S’obrirà un torn de paraula per poder expressar lliurement el que ha sentit. 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Massatge de plomes: ens posem per parelles, un estirat i l’altre assegut. EL que està assegut fa un recorregut amb la ploma per 
diferents parts del cos (per la cara, coll, braços, mans, dits, peus...) 
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EMO 3 NIVELL: 5è de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Novembre 

TÍTOL: QUI EM COMPRA? 

OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments i emocions 
- Comprendre i implicar-se empàticament en les experiències emocionals dels 
altres 
- Adquirir habilitats i coneixements per a empoderar el procés d’autonomia i 
l’autoeficàcia personal.  
- Analitzar críticament com els prejudicis, els biaixos socials, i les distorsions 
cognitives, influeixen en les emocions i en les accions que se’n deriven 
- Expressar sentiments, emocions i pensaments íntims en el diàleg, en grup o en 
l’auto narració 

MATERIAL: 
 Material demanat prèviament als 
alumnes (Disfresses, complements...) 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Expressar el seu estat emocional a través del llenguatge verbal i no 
verbal (visual, plàstic, musical, corporal). Respondre a la pregunta: com 
em sento? 
-Identificar l'origen i les causes de les seves emocions i sentiments. 
-Observar les emocions dels altres. 
-Acceptar les seves limitacions i comunicar als altres el que li agrada i li 
interessa. 
-Identificar i comprendre les emocions en els altres. 
-Conèixer els propis gustos i prioritats. 
-Saber escoltar l'altre. 
-Saber expressar-se amb respecte vers l'altre. 
-Fer auto narració de les pròpies emocions i vida. 
-Expressar en diferents medis les pròpies emocions. 

METODOLOGIA 
Dramatització 

CONCRECIONS 
-.Expressa el seu estat emocional a través del llenguatge verbal i no verbal (visual i 
plàstic, musical i corporal). 
-Comprèn les emocions i sentiments dels altres i el seu origen i les seves causes. 
-Mostra perseverança tot i les dificultats. 
-Aprecia i respecta les diferències grupals i individuals. 
-Escolta activament les experiències emocionals dels altres que es comparteixen 
amb el grup. 

PARAULES CLAU 
Focousing, escanner, emoció, 
respiració profunda, venta, virtut. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Focusing: Es farà com un escanner mentre es respira per adonar-nos d’on es concentra aquesta emoció (genolls, cap, 
estómac...) respirant profundament després i buscant quin color té.  
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Qui em compra? 
Els alumnes estaran asseguts en rotllana i al mig de la sala hi haurà escampat per terra material divers tipus disfressa. Tot val: 
barrets, capes, estris com màscares, ninos, espases, etc... 
L’activitat consisteix en què amb allò que tenen es puguin disfressar amb alguns objectes que puguin suggerir/recordar 
aspectes de com és ell. El primer en fer-ho serà el mestre per donar l’exemple. Han de buscar les seves principals virtuts i 
intentar que la resta “els compri”. El mestre “s’anirà venent” fins que algun alumne consideri que l’ha convençut i cridi “et 
compro!”. En aquest moment se l’aplaudirà i deixarem pas a un altre alumne. Tots han de passar per la rotllana. A alguns 
alumnes els costarà més, els haurem d’anar animant.  
  
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Ens posarem en cercle i per torns demanarem als alumnes que expressin en una paraula el què s’emporten d’aquella sessió. 
Pot ser una paraula d’agraïment, una emoció, etc... 
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EMO 4 NIVELL: 5è de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Desembre 

 
TÍTOL: DANSEM! 
OBJECTIUS GENERALS 
- Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització 
d’estratègies de control 
- Analitzar críticament com els prejudicis, 
els biaixos socials, i les distorsions 
cognitives, influeixen en les emocions i en 
les accions que se’n deriven 

MATERIAL: 
Ordinador, projector. 
https://www.youtube.com/watch?v=rsYtGF61dy0 
 

ESPAI: 
Espai col·loquial 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Tenir recursos per afrontar les situacions 
que generen estrès, malestar, angoixa. 
-Observar i identificar els valors de 
l'entorn tant positius com negatius. 

METODOLOGIA 
Expressió corporal (dansa) 

CONCRECIONS 
- Utilitza recursos per afrontar situacions 
que l'afecten emocionalment. 
-Aprecia i respecta les diferències grupals 
i individuals. 
-S'enriqueix de la diversitat, pluralitat i 
multiculturalitat de l'entorn proper i 
global. 

PARAULES CLAU 
Respiració profunda, mirar  i veure 
més enllà, salutació. 

OBSERVACIONS 
És necessari visualitzar la dansa dos o tres vegades per tal que els alumnes prenguin consciència de com serà. 

https://www.youtube.com/watch?v=rsYtGF61dy0
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Veig i et veig: per parelles s’asseuran enfront un de l’altre amb l’esquena recta. Durant una estona escoltaran una música 
emotiva. Primerament respiraran profundament amb els ulls tancats per acabar demanant que els obrin i es quedin mirant-se 
l’un a l’altre als ulls intentant aguantar la mirada per veure a l’altre més enllà.  
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Primerament ens disposarem dins l’aula per visualitzar un tutorial d’una dansa. Cal parar l’atenció dels alumnes per poder dur 
a terme la dansa següent.: Tzadik katamar Israel. Aquesta és una dansa dirigida on els alumnes estaran col·locats en cercle per 
dur-la a terme.  
 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Ens saludem: caminem per la sala amb una música tranquil.la i quan cada alumne ho troba oportú es para davant d’un altre 
company i es saluda primer amb  la mirada. Continuem caminant. Es torna a parar amb un altre company i es saluda agafant-se 
de la mà. Continuem caminant. Es torna a parar davant d’un company i es fan una abraçada. 
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EMO 5 NIVELL: 5è de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Gener 

 
TÍTOL: EL PAQUET DE GALETES 
OBJECTIUS GENERALS 
Ser conscient i implicar-se emocionalment amb 
el dolor, la bellesa, la bondat, i la justícia 
 

MATERIAL: 
Conte: El paquet de galetes (Annex) 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Posicionar-se davant un conflicte moral, o 
d'una situació de justícia o injustícia. 

 
 
 
 

METODOLOGIA 
Campanya de sensibilització 

CONCRECIONS 
-Proposa canvis per actuar coherentment en la 
realitat més propera per afavorir situacions 
justes . 
 
 
 

 

PARAULES CLAU 
Inhalar i exhalar, respiració conscient, 
experiència, reflexió, compartir, 
intensitat. 
 

OBSERVACIONS 
 Treballem el prejudici 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Palleta: cada alumne fabricarà un bola de paper de la mida d’una bala, i dibuixarà un circuit senzill en un foli dina A4 que 
prèviament haurà repartit el mestre. Els repartirem una canyeta i amb aquesta inhalarà  i exhalarà l’aire per tal de moure la 
pilota recorrent el circuit dibuixat. Donar la instrucció que inhalin pel nas i exhalin per la boca (respiració conscient).  
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 Conte: El paquet de galetes (Annexos) 
Expliquem el conte i farem una petita reflexió i demanarem que els alumnes ho relacionin amb alguna experiència pròpia que 
vulguin compartir.  
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Massatge amb pilotes de tennis: Ens disposem per parelles. Un dels dos s’estira boca avall i l’altre li passeja dues pilotes de 
tenis per l’esquena, una amb cada mà, de menys a més intensitat. Des de les cervicals fins als peus. Després es canvien els rols. 
S’acompanya amb música tranquil·la.  
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EMO 6 NIVELL: 5è de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Febrer 

 
TÍTOL: MY SHOES 
OBJECTIUS GENERALS 
- Comprendre i implicar-se empàticament 
en les experiències emocionals dels altres 
- Afavorir les habilitats socials i de les 
relacions interpersonals satisfactòries 

MATERIAL: 
Vídeo: My shoes 
https://www.youtube.com/watch?v=SolGBZ2f6L0 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar i comprendre les emocions en 
els altres. 
-Mostrar agraïment davant les actituds 
agradables dels altres. 
-Saber dir que no en situacions que no 
l'afavoreixen. 

METODOLOGIA 
Cinefòrum 

CONCRECIONS 
-Comprèn les emocions i sentiments dels 
altres i el seu origen i les seves causes. 
-Decideix coherentment la seva resposta 
positiva o negativa davant d'una situació 
que no l'ajuda a estar bé amb si mateix. 

PARAULES CLAU 
Atenció plena, empatia, sentiment, 
imaginació conscient, reflexió, 
expressió. 

OBSERVACIONS 
Treballem l’empatia. 
Trobareu el vídeo al youtube posant el títol corresponent a la sessió. 
Si no s’acaba la mandala de tancament se’ls convida a que se la puguin endur.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SolGBZ2f6L0
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Caminar conscient: descalços per la sala, passejarem posant atenció en tot el què passa dins nostre mentre ens desplacem. Ho 
podem acompanyar d’una música tranquil·la. Després d’uns minuts podem compartir què ens ha cridat l’atenció i com ens hem 
sentit.   
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
My shoes. Visualitzarem el vídeo i obrirem una conversa per poder escoltar el que pensen i senten els companys. 
 
 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Imaginació conscient: Repartirem a cada alumne una mandala que podran anar pintant mentre senten una música tranquil·la. 
Se’ls anima a fer la reflexió sobre la visualització anterior. Abans d’acabar la sessió i per fer un tancament animem als alumnes 
a escriure darrera la mandala una paraula o frase que expressi què senten.  
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EMO 7 NIVELL: 5è de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Març 

 
TÍTOL: LA TERANYINA 
OBJECTIUS GENERALS 
Expressar sentiments, emocions i 
pensaments íntims en el diàleg, en grup o 
en l’auto narració 
 
 

MATERIAL: 
Cabdell de llana 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Saber expressar-se amb respecte vers 
l'altre. 
 
 

METODOLOGIA 
 

CONCRECIONS 
-Es comunica de forma assertiva en 
situacions quotidianes. 
-Empatitza amb les situacions personals 
dels companys i de l'entorn. 
 

PARAULES CLAU 
Respiracions profundes, inhalar i 
exhalar, teranyina, aspectes positius, 
qualitats,  pensament, valoració, gest. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
40 branquetes: Mentalment asseguts amb l’esquena recta i en posició de fer respiracions profundes, ens imaginem que anem 
deixant anar unes branquetes que tenim a la butxaca. Pel camí trobem un pont molt bonic que ens convida a creuar-lo. AL final 
del pont hi trobem una arbreda per on continua el camí que acaba amb una llum intensa. Quan arribem a la llum haurem 
d’haver deixat totes les branquetes. Podem obrir els ulls poc a poc. 
 
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 

La teranyina: En disposem en gran cercle. El mestre o la mestra llença el cabdell a algú́ sense deixar anar l'extrem, a la vegada 
que diu alguna cosa positiva d'aquesta persona.  

Qui rep el cabdell, agafa el fil i el llença a una altra persona, dient també́ una cosa positiva d'ella. I així́ ́successivament fins que 
entre tots els participants s'ha format una teranyina. Després es pot parlar de com ens hem sentit i què en pensem de les 
valoracions fetes.  

 

 

TANCAMENT 7’ 
 
Els alumnes es disposen en cercle i per torns i acompanyats d’una música dediquem un gest a la resta de companys. Els altres 
alumnes l’hauran d’imitar. 
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EMO 8 NIVELL: 5è de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Abril 

 
TÍTOL:  TINC UN PROBLEMA 
OBJECTIUS GENERALS 
- Adquirir habilitats per regular i afrontar 
emocions mitjançant la utilització 
d’estratègies de control 
 

MATERIAL: 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar situacions que el 
desestabilitzen. 
-Tenir recursos per afrontar les 
situacions que generen estrès, malestar, 
angoixa. 
 

METODOLOGIA 
Estudi de casos 

CONCRECIONS 
-Utilitza recursos per afrontar situacions 
que l'afecten emocionalment. 
-Reflexiona sobre la millora de les 
respostes que dona en una situació 
quotidiana. 

PARAULES CLAU 
Respiració conscient, inhalar, exhalar, 
problema, solució, estratègia, resolució, 
habilitat social. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Respiració de les quatre estacions: Podem fer la similitud amb el que succeeix durant les estacions amb la nostra respiració. 
Primer els farem agafar l’aire pel nas pensant en l’hivern, sentint l’aire fred, observant com arriba als pulmons i s’escalfa... en 
treure l’aire pensaran en la tardor, el moviment relaxant de les fulles quan cauen... 
Tornem a agafar l’aire pensant en la primavera, en la olor de les flors, el verd intens.. 
Exhalem pensant en la calma de l’estiu, el soroll de les onades del mar que van i venen i la brisa marina. 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Tinc un problema: En primer lloc preguntem als alumnes què entenen per la paraula problema. Fem diàleg amb les seves aportacions. Després preguntem, què 
fan quan es troben amb un problema i quines estratègies fan servir per resoldre’l. Amb tot això intentarem que ells mateixos arribin en el que anomenem les 
“quatre preguntes màgiques” del programa d’habilitats socials de Manuel Segura. Són les següents: 

1. Què he de fer? 
2. De quantes maneres puc fer-ho? 
3. Quina és la millor? 
4. Com ho he fet? 

Tant si han sortit d’ells com si finalment ha estat el mestre qui les ha exposat, les podem escriure a la pissarra i plantejar diferents problemes imaginaris o reals 
en que puguin practicar aquestes preguntes. Exemple: 
Dos amics et deixen de costat i no deixen que juguis amb ells ni que participis en les seves converses. 
Discuteixes amb un company perquè no et torna els cromos que li vas deixar... 
 

TANCAMENT 7’ 
 
Els alumnes es disposaran asseguts en cercle i de manera espontània diran una paula del què s’emporten de la sessió. 
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EMO 9 NIVELL: 5è de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Maig 

 
TÍTOL: I TU..., QUÈ FARIES? 
OBJECTIUS GENERALS 
Ser conscient i implicar-se emocionalment amb el dolor, la 
bellesa, la bondat i la justícia. 

 
 
 
 

MATERIAL: 

No obris la porta a desconeguts.pdf 

Que passaria si.pdf 

No caiguis al parany.pdf 

ESPAI: 
 Aula ordinària 

DURADA 
 50’ 

OBJECTIUS D’ETAPA 
- Identificar les situacions bàsiques del que és just o injust. 
- Comprendre els sentiments i les emocions associades a 
les situacions justes o injustes. 
- Empatitzar amb les emocions dels altres, Posicionar-se 
davant un conflicte moral o d’una situació de justícia o 
injustícia 
- Treballar col·laborativament o cooperativament. 

 

METODOLOGIA 
Campanya de sensibilització 
Debat en grup 

CONCRECIONS 
- Es posiciona davant d’una situació justa/injusta. 
- Proposa canvis per actuar coherentment en la realitat 
més propera per afavorir situacions justes. 

 
 

PARAULES CLAU 
Estrany, desconegut, creença, estrany, 
desconegut, agradable, desagradable, 
autoprotecció, sensació. 

OBSERVACIONS 
 

https://maristes.sharepoint.com/Programa%20prevenci%C3%B3%20ab%C3%BAs%20sexual%20per%20a%20infants%20i%20joves/SiteAssets/SitePages/Cinqu%C3%A8%20de%20prim%C3%A0ria/No%20obris%20la%20porta%20a%20desconeguts.pdf
https://maristes.sharepoint.com/Programa%20prevenci%C3%B3%20ab%C3%BAs%20sexual%20per%20a%20infants%20i%20joves/SiteAssets/SitePages/Cinqu%C3%A8%20de%20prim%C3%A0ria/Que%20passaria%20si.pdf
https://maristes.sharepoint.com/Programa%20prevenci%C3%B3%20ab%C3%BAs%20sexual%20per%20a%20infants%20i%20joves/SiteAssets/SitePages/Cinqu%C3%A8%20de%20prim%C3%A0ria/No%20caiguis%20al%20parany.pdf
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 

1. Preguntem als alumnes què significa per a ells la paraula estrany o desconegut. Anotem a la pissarra les seves aportacions. Escoltem amb atenció les seves 
respostes perquè seran el reflex del que pensen, de les seves creences i les seves preocupacions respecte el tema. 

PART PRINCIPAL 40’ 

2. Reforcem en aquest moment les idees següents: 
o Els desconeguts són persones que no coneixem. 
o Un estrany o desconegut pot ser un home, una dona, un adult, un jove o un infant.  
o La majoria dels desconeguts són gent agradable, però només mirant a algú no podem saber si és una bona persona o si podem confiar-hi. 

3. Demanem a dos alumnes, un noi i una noia, que representin el diàleg que apareix a la fitxa 2a. 
4. Un cop feta la representació, preguntarem als altres alumnes què pot passar si l'Alba obre la porta a un desconegut. També demanarem quines coses podria 

fer o dir l'Alba si no volgués obrir la porta a un desconegut. Motivarem la participació dels alumnes, recollirem les diferents propostes que vagin sorgint i les 
anotarem a la pissarra. 

5. A continuació, dos alumnes més, també un noi i una noia, representaran el diàleg de la fitxa 2b. 
6. A partir d'aquí, els alumnes hauran d'explicar les diferències entre una situació i una altra.  
7. Presentem les icones relacionades amb les regles d'autoprotecció que treballarem durant aquesta sessió i les explicarem breument:  (Annex) 

Expliquem quines són les tres preguntes de l'estrany a partir de la situació inicial plantejada: 
- Tinc la sensació que SÍ o que NO? 
- Si deixo entrar un desconegut a casa, algú ho sabrà? 
- Si deixo entrar un desconegut a casa, puc estar segur que algú m'ajudarà si em fa falta?  

Demanem als alumnes que s'organitzin en 6 o 7 grups heterogenis (4-5 persones) i a cada grup li donem dues o tres situacions que els proposem nosaltres. 

A continuació, els demanarem que practiquin les tres preguntes de l'estrany i que decideixin què fer davant dels casos que  plantegem. Per a cadascuna de les 
situacions caldrà que trobin com a mínim dues solucions alternatives i segures. 

TANCAMENT 7’ 
Ens movem: Ballem al ritme de la música que proposen els alumnes. 
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EMO 10 NIVELL: 5è de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Juny 

 
TÍTOL: ESTIGUES SEGUR A TOT ARREU 
OBJECTIUS GENERALS 
Ser conscient i implicar-se emocionalment amb el dolor, la 
bellesa, la bondat i la justícia. 

 
 
 

MATERIAL: 
 

ESPAI: 
 Aula ordinària 

DURADA 
 50’ 

OBJECTIUS D’ETAPA 
- Identificar les situacions bàsiques del que és just o injust. 
- Comprendre els sentiments i les emocions associades a 
les situacions justes o injustes. 
- Empatitzar amb les emocions dels altres, Posicionar-se 
davant un conflicte moral o d’una situació de justícia o 
injustícia 
- Treballar col·laborativament o cooperativament. 
 
 

METODOLOGIA 
Estudi de casos 

CONCRECIONS 
- Es posiciona davant d’una situació justa/injusta. 
- Proposa canvis per actuar coherentment en la realitat 
més propera per afavorir situacions justes. 

 
 

PARAULES CLAU 
Situació, seguretat, protecció, sol, 
acompanyat, insegur, incòmode, 
confiança. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 

1. Demanem als alumnes que tanquin els ulls i s'imaginin en un lloc o en una situació on habitualment se senten segurs i protegits. Els demanem que pensin què 
estant fent en aquell moment, què senten quan són allà, si estan sols o acompanyats, perquè se senten segurs, etc.  

PART PRINCIPAL 40’ 

2. A continuació, els demanem que obrin els ulls i comparteixin amb el company o companya del costat el lloc o situació que han visualitzat i les 
emocions associades.  

3. Recollim a la pissarra les situacions que han compartit completant la frase següent: 
o Em sento segur/a quan... [el pare o la mare m'acompanya a l'escola, quan estic al llit de casa, quan passejo amb el meu gos, quan surto o 

torno a casa amb els meus amics, quan estic al pati de l'escola durant el descans, quan navego per internet, etc.] 
4. Ara, els demanarem que pensin en llocs o situacions on acostumen a sentir-se insegurs o incòmodes. Repetim l'activitat anterior completant la 

frase següent:   
o Em sento insegur/a quan... [estic a les fosques, sento els trons d'una tempesta, estic a casa sol, un gos em borda, algú m'intimida o em 

menysprea, algú em colpeja, etc.] 
5. Dialoguem amb tot el grup sobre els llocs o situacions on se senten segurs o insegurs estimulant la conversa a partir de les següents preguntes: 

o Hem coincidit en els llocs on ens sentim segurs? I en els llocs on ens sentim insegurs?  
o Com ens sentim en aquests llocs o situacions?  
o Sentir-se insegur és sempre una cosa dolenta? Sentir-nos insegurs quan estem en un carrer amb molt de trànsit, ens fa estar més alerta? 
o Què podem fer per sentir-nos segurs en una situació on no ho estem?  

6. És important destacar que tots els infants i joves han de sentir-se segurs en el seu dia a dia. Si no és així, els hem d'encoratjar perquè parlin amb 
un adult o amic de confiança sobre el tema. 

TANCAMENT 7’ 
 
A, E, I, 0, U: Ens passarem una pilota i a cada passada li direm el nom d’una vocal, però quan arribem a la U haurem d’intentar-li 
passar a un company sense que aquest la pugui aturar. 
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EMO 1 NIVELL: 6è de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Setembre 

 
TÍTOL: LES EMOCIONS 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments i 
emocions 

 

MATERIAL: 
Mural en forma de flor elaborat pel curs ( roda de 
Plutchick).  
Paper d’embalar blanc. 
8 còpies reproducció en mida DinA4 de la roda. 
Pintura tempera groc, blau clar, blau fosc, vermell, verd, 
taronja, rosa fúcsia, verd clar, verd fosc, blanc. 
Paper de folrar  

ESPAI: 
Espai col·loquial de 
cicle 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
-Comprendre els sentiments i les emocions pròpies 
utilitzant un vocabulari emocional ampli. 
-Expressar el seu estat emocional a través del llenguatge 
verbal i no verbal (visual, plàstic, musical, corporal). 
Respondre a la pregunta: com em sento? 

METODOLOGIA 
Assemblea 
Grups cooperatius 

CONCRECIONS 
- Comprèn les pròpies emocions i sentiments amb un 
vocabulari ampli i el seu origen i causes. 
-.Expressa el seu estat emocional a través del llenguatge 
verbal i no verbal (visual i plàstic, musical i corporal). 

PARAULES CLAU 
Emoció, expressió, paraula clau, 
significat, interiorització, compartir, 
connectar i entrenament. 

OBSERVACIONS 
En els grups cooperatius cal crear la figura del secretari per ser el portaveu del grup. 
Es pot posar una música suau mentre elaboren el mural. 
Les peces poden ser de diferents formes, cercles, estrelles... 
El tancament també es pot acompanyar amb música suau. 
En aquesta sessió les peces no es podran enganxar al mural, ja que estarà humit. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Cos conscient: Restar amb el cos completament quiet, observant la respiració. 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Repartim la classe en 8 grups d’alumnes ( un  per pètal). Cada grup s’encarregarà de buscar a l’Ipad si es possible i sinó al 
diccionari el significat de les tres emocions que representarà el nostre pètal. 
Paral·lelament i coordinats entre aules del mateix curs els alumnes aniran sortint a l’espai col·loquial a pintar la mateixa roda 
en gros. Un cop acabada s’enganxarà i es plastificarà al terra. Donarem la paraula al secretari del grup perquè ens expliquin el 
que ells han entès sobre l’emoció que els hi ha tocat. 
Obrirem un torn de paraula perquè els alumnes expressin una situació i/o experiència personal en què han connectat amb 
aquesta emoció. Farem un moment d’interiorització per detectar en quina emoció estan connectats i demanarem als alumnes 
que s’asseguin a sobre del color de l’emoció en la qual se sent identificat. S’ofereix la possibilitat al grup que aquell que vulgui 
pugui compartir el que sent en aquell moment. 
Els explicarem que aquesta rutina es pot repetir a diari o cada vegada que ho trobem necessari abans de començar una sessió. 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
La catifa màgica: Els alumnes s’estiren a terra. Explicarem la història inventada d’un nen que enfilat en una catifa màgica se’n 
va de viatge a un lloc bonic i especial. Acompanyat d’una música relaxant i tranquil·la anirem relatant aquest viatge inventant-
nos les coses que es va trobant al seu pas. Per acabar la història els farem tornar a la sala bellugant el cos lentament i obrint els 
ulls. Finalment asseguts en rotllana podem dir com ens hem sentit. 
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EMO 2 NIVELL: 6è de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Octubre 

 
TÍTOL: EXPRESSEM 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments i 
emocions 
- Analitzar críticament com els prejudicis, els biaixos 
socials, i les distorsions cognitives, influeixen en les 
emocions i en les accions que se’n deriven 
- Expressar sentiments, emocions i pensaments íntims en 
el diàleg, en grup o en l’auto narració 

MATERIAL: 
Campanetes de so 
Fang o plastilina 
Plomes 
Música 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar les emocions bàsiques 
-Comprendre els sentiments i les emocions pròpies 
utilitzant un vocabulari emocional ampli. 
-Acceptar i apreciar les diferències individuals i grupals. 
-Saber escoltar l'altre. 
-Saber expressar-se amb respecte vers l'altre. 
-Expressar en diferents medis les pròpies emocions. 

METODOLOGIA 
Expressió artística i exposició 

CONCRECIONS 
-.Expressa el seu estat emocional a través del llenguatge 
verbal i no verbal (visual i plàstic, musical i corporal). 
-Aprecia i respecta les diferències grupals i individuals. 
-S'enriqueix de la diversitat, pluralitat i multiculturalitat 
de l'entorn proper i global. 
-Escolta activament les experiències emocionals dels 
altres que es comparteixen amb el grup. 

PARAULES CLAU 
Escolta conscient, silenci, connectar, 
expressar, emoció, art, sentiment, cos. 

OBSERVACIONS 
 És important que les parelles estiguin ben buscades per tal de que cap dels dos quedi anul·lat. 
 El tancament pot ser més o menys llarg en funció del que ocupi la part principal. El massatge pot ser guiat per altres parts del   cos. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Escolta conscient: Escoltar les campanetes i el so com s’allarga en absolut silenci. 
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Col·locarem als alumnes en taules individuals i els donarem un tros de fang o plastilina. Realitzarem l’escolta de quatre peces 
musicals relacionades amb les emocions bàsiques. Animarem als nens a que connectin amb aquella emoció i l’expressin 
modelant l’element plàstic. 
Un cop finalitzades les quatre emocions, exposarem les obres d’art a l’espai col·loquial separades per emocions com si fos una 
exposició. S’obrirà un torn de paraula per poder expressar lliurement el que ha sentit. 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Massatge de plomes: ens posem per parelles, un estirat i l’altre assegut. El que està assegut fa un recorregut amb la ploma per 
diferents parts del cos (per la cara, coll, braços, mans, dits, peus...) 
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EMO 3 NIVELL: 6è de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Novembre 

 
TÍTOL: IMAGINA’T 
OBJECTIUS GENERALS 
Adquirir habilitats i coneixements per a 
empoderar el procés d’autonomia i l’autoeficàcia 
personal 
 
 
 

MATERIAL: 
 Caixa personal 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Fixar-se fites adequades a les pròpies capacitats 
i possibilitats. 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
Dramatització 

CONCRECIONS 
-Es fixa fites adequades a les pròpies capacitats i 
limitacions. 

 

PARAULES CLAU 
Focusing, escanner, emoció, respiració 
profunda, futur, imaginació, objectiu, 
meta, llarg termini. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Focusing: Es farà com un escanner mentre es respira per adonar-nos d’on es concentra aquesta emoció (genolls, cap, 
estómac...) respirant profundament després i buscant quin color té.  
PART PRINCIPAL 40’ 

El professor comenta als alumnes que en esta activitat pensaran en el futur i en com s'imaginen a ells mateixos d'aquí́ a alguns anys. En primer lloc, 
han de tancar els ulls i imaginar-se a si mateixos d'aquí a 10 anys. Quan tots els alumnes han tancat els ulls, el professor llegeix en veu alta les 
següents preguntes, cuidant sempre de deixar un temps entre pregunta i pregunta perquè cada alumne, individualment, pugui pensar i imaginar les 
respostes. Les preguntes que ha de realitzar són les següents: «Com t'imagines fí́sicament d'aquí́ 10 anys?, «A què creus que et dedicaràs?», «Quines 
aficions  tens? «Tens parella?», «Tens fills?», «Què t'agrada fer en el teu temps lliure?», «Ets feliç?», «De què et sents més orgullós?».  

La fase d’imaginació́ conclou i els alumnes ja poden obrir els ulls.  

Després, pregunta a tots els alumnes en general si creuen que el futur imaginat serà necessàriament així́ o si pot ser d'una altra manera i, sobretot, si 
creuen que aconseguir el futur que desitgen és una cosa que depén en gran part, encara que no totalment, d'ells o si creuen que no poden fer res per 
a acostar-se al seu futur desitjat. El professor ha de reconduir aquest debat cap a la capacitat que tots tenim per a augmentar les probabilitats 
d'aconseguir els nostres objectius. No obstant això, la primera cosa que necessitem per a aconseguir les nostres metes és saber on volem arribar, 
què volem ser, quins són els nostres objectius. Tenir aix̧ò clar és haver recorregut ja la meitat del camí́. El professor ha de motivar els alumnes 
perquè valorin el poder i capacitat personals que tenen i la necessitat de fixar-se uns objectius clars.  

Finalment, l'activitat conclou amb una fase final individual en la qual els alumnes escriuen tres metes futures a llarg termini (per exemple, crear una 
famí́lia, tindre un treball on se senten satisfets, etc.) i també tres metes futures a curt termini (per exemple, aprovar el següent examen) que 
desitjarien aconseguir.  

TANCAMENT 7’ 
 
Ens posarem en cercle i per torns demanarem als alumnes que expressin en una paraula el què s’emporten d’aquella sessió. 
Pot ser una paraula d’agraïment, una emoció, etc... 
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EMO 4 NIVELL: 6è de primària TRIMESTRE: Primer DATA: Desembre 

 
TÍTOL: EM VEIG 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els propis sentiments i 
emocions 
- Comprendre i implicar-se empàticament en les 
experiències emocionals dels altres 
- Expressar sentiments, emocions i pensaments 
íntims en el diàleg, en grup o en l’auto narració 

MATERIAL: 
Música tranquil·la 
 

ESPAI: 
Espai col.loquial 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar l'origen i les causes de les seves 
emocions i sentiments. 
-Observar les emocions dels altres. 
-Identificar i comprendre les emocions en els altres. 
-Expressar en diferents medis les pròpies emocions. 

METODOLOGIA 
Dramatització 
Expressió corporal 

CONCRECIONS 
-Expressa el seu estat emocional a través del 
llenguatge verbal i no verbal (visual i plàstic, musical 
i corporal). 
-Comprèn les emocions i sentiments dels altres i el 
seu origen i les seves causes. 
-Empatitza amb les situacions personals dels 
companys i de l'entorn. 

PARAULES CLAU 
Respiració profunda, veure més enllà, 
deixar-se sentir, postura, imitació, 
protagonista, experiència, salutació. 

OBSERVACIONS 
Si en una sessió no hi ha temps que tots els alumnes realitzin l’experiència caldria buscar alguna estona perquè ho puguin fer.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Veig i et veig: per parelles s’asseuran enfront un de l’altre amb l’esquena recta. Durant una estona escoltaran una música 
emotiva. Primerament respiraran profundament amb els ulls tancats per acabar demanant que els obrin i es quedin mirant-se 
l’un a l’altre als ulls intentant aguantar la mirada per veure a l’altre més enllà.  
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Ens disposarem en gran grup i en cercle i ens deixarem sentir. L’alumne que es senti preparat es col·locarà a la part interna del 
centre i caminarà fent cercle per  la part interna. Els alumnes l’observaran, com camina, com col·loca els braços, on té la 
mirada....tota la seva postura. Durant aquesta observació l’alumne que es senti preparat es podrà col·locar darrera seu i 
desplaçar-se de la mateixa manera. N’hi pot haver un, dos, tres, quatre....Quan hi hagi 4 o 5, l’alumne protagonista sortirà del 
cercle i farà d’observador. Els alumnes que continuen caminant imitant-lo diran 
 en veu alta una paraula de com es senten quan imiten a aquell company (com si ens col·loquéssim dins el cos d’una altra 
persona). Es tracta de que es vegi reflectit en els seus companys.  En breus segons li demanem a l’observador com s’ha sentit 
rebent la imatge i les paraules directament. 
Seria convenient que tots els alumnes del grup passessin per l’experiència.  
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Ens saludem: caminem per la sala amb una música tranquil.la i quan cada alumne ho troba oportú es para davant d’un altre 
company i es saluda primer amb  la mirada. Continuem caminant. Es torna a parar amb un altre company i es saluda agafant-se 
de la mà. Continuem caminant. Es torna a parar davant d’un company i es fan una abraçada. 
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EMO 5 NIVELL: 6è de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Gener 

 
TÍTOL: LA FALGUERA I EL BAMBÚ 
OBJECTIUS GENERALS 
Adquirir habilitats i coneixements per a 
empoderar el procés d’autonomia i 
l’autoeficàcia personal 
 
 

MATERIAL: 
Conte: La falguera i el bambú (Annex) 
Palleta 
Trossos de paper 
Pilotes de tenis 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Reconèixer el valor que té com a 
persona, els diferents nivells de 
capacitats i habilitats personals.  
 
 
 

METODOLOGIA 
Campanya de sensibilització 

CONCRECIONS 
-Mostra perseverança tot i les dificultats. 
 
 
 
 

PARAULES CLAU 
Respiració profunda, inhalar i exhalar, 
confiança, paciència, reflexió, relació, 
experiència pròpia, compartir, cos. 

OBSERVACIONS 
 Treballem la confiança i la paciència 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Palleta: cada alumne fabricarà un bola de paper de la mida d’una bala, i dibuixarà un circuit senzill en un foli dina A4 que 
prèviament haurà repartit el mestre. Els repartirem una canyeta i amb aquesta inhalarà  i exhalarà l’aire per tal de moure la 
pilota recorrent el circuit dibuixat. Donar la instrucció que inhalin pel nas i exhalin per la boca (respiració conscient).  
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
 Conte: La falguera i el bambú (Annexos) 
Expliquem el conte i farem una petita reflexió i demanarem que els alumnes ho relacionin amb alguna experiència pròpia que 
vulguin compartir.  
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Massatge amb pilotes de tennis: Ens disposem per parelles. Un dels dos s’estira boca avall i l’altre li passeja dues pilotes de 
tenis per l’esquena, una amb cada mà, de menys a més intensitat. Des de les cervicals fins als peus. Després es canvien els rols. 
S’acompanya amb música tranquil·la.  
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EMO 6 NIVELL: 6è de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Febrer 

 
TÍTOL: INSIDE OUT 
OBJECTIUS GENERALS 
- Reconèixer i comprendre els 
propis sentiments i emocions 
- Expressar sentiments, emocions i 
pensaments íntims en el diàleg, en 
grup o en l’auto narració. 

MATERIAL: 
Vídeo: Inside out 
https://www.youtube.com/watch?v=oSSuEb4s7rk 
 
Mandala 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
-Identificar l'origen i les causes de 
les seves emocions i sentiments. 
-Saber escoltar l'altre. 

METODOLOGIA 
Cinefòrum 

CONCRECIONS 
- Comprèn les pròpies emocions i 
sentiments amb un vocabulari ampli i el 
seu origen i causes. 
-Escolta activament les experiències 
emocionals dels altres que es 
comparteixen amb el grup. 
-Comparteix experiències emocionals amb 
el grup. 
-Fa autonarració de les experiències 
importants i vida (Portafolis, diari, blog..) 

PARAULES CLAU 
Atenció interna, compartir, 
sentiment, emocions bàsiques i 
secundàries, agradables i 
desagradables. 
Imaginació conscient, expressió. 

OBSERVACIONS 
Donat que la pel·lícula és llarga, seria convenient fer el treball en dues sessions. 
Treballem les emocions. 
Si no s’acaba la mandala de tancament se’ls convida a que se la puguin endur.  

https://www.youtube.com/watch?v=oSSuEb4s7rk
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
Caminar conscient: descalços per la sala, passejarem posant atenció en tot el què passa dins nostre mentre ens desplacem. Ho 
podem acompanyar d’una música tranquil·la. Després d’uns minuts podem compartir què ens ha cridat l’atenció i com ens hem 
sentit.   
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
Inside out. Visualitzarem el vídeo i obrirem una conversa per poder escoltar el que pensen i senten els companys. 
El debat hauria d’anar centrat, no en l’explicació o resum de la pel·lícula, sinó en que cadascú fes una aportació d’alguna cosa 
què li ha aportat la pel·lícula i què no sabia. 
 
 
 
 
TANCAMENT 7’ 
 
Imaginació conscient: Repartirem a cada alumne una mandala que podran anar pintant mentre senten una música tranquil·la. 
Se’ls anima a fer la reflexió sobre la visualització anterior. Abans d’acabar la sessió i per fer un tancament animem als alumnes 
a escriure darrera la mandala una paraula o frase que expressi què senten.  
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EMO 7 NIVELL: 6è de primària TRIMESTRE: Segon DATA: Març 

 
TÍTOL: EL REGAL 
OBJECTIUS GENERALS 
- Analitzar críticament com els prejudicis, els 
biaixos socials, i les distorsions cognitives, 
influeixen en les emocions i en les accions que 
se’n deriven 
- Expressar sentiments, emocions i pensaments 
íntims en el diàleg, en grup o en l’auto narració  

MATERIAL: 
Una capseta que haurà de portar cada 
alumne. 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
- Acceptar i apreciar les diferències 
individuals i grupals. 
-Valorar els drets de totes les persones. 
-Saber expressar-se amb respecte vers 
l'altre. 

METODOLOGIA 
 

CONCRECIONS 
-S'enriqueix de la diversitat, pluralitat i 
multiculturalitat de l'entorn proper i 
global. 
-Es comunica de forma assertiva en 
situacions quotidianes. 

PARAULES CLAU 
Respiracions profundes, inhalar i 
exhalar, missatge, paraula positiva, 
gest. 

OBSERVACIONS 
 Podem buscar un lloc tranquil per llegir els missatges de la caixa i utilitzar una música adequada. 
S’enduran el regal (caixa). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
 
40 branquetes: Mentalment asseguts amb l’esquena recta i en posició de fer respiracions profundes, ens imaginem que anem 
deixant anar unes branquetes que tenim a la butxaca. Pel camí trobem un pont molt bonic que ens convida a creuar-lo. Al final 
del pont hi trobem una arbreda per on continua el camí que acaba amb una llum intensa. Quan arribem a la llum haurem 
d’haver deixat totes les branquetes. Podem obrir els ulls poc a poc. 
 
 
 
 
PART PRINCIPAL 40’ 
 
La Caixa: Cada alumna haurà de portar una caixeta amb el seu nom a la tapa.  
Els alumnes estaran disposats en cercle amb la seva capsa. Es repartirà trossos de paper i un rotulador. A la senyal del mestre 
els alumnes passaran la Caixa a la seva dreta( tots alhora) i en arribar la “nova” Caixa al seu davant hauran de mirar qui  és el 
propietari i escriure un missatge, paraula… positiva i introduir-la a dins la Caixa. En finalitzar la roda, cada alumne obrirà la 
seva Caixa i podrà llegir els missatges.  
 
 

TANCAMENT 7’ 
 
Els alumnes es disposen en cercle i per torns i acompanyats d’una música dediquem un gest a la resta de companys. Els altres 
alumnes l’hauran d’imitar. 
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EMO 8 NIVELL: 6è de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Abril 

 
TÍTOL:  LA CADIRA 
 
OBJECTIUS GENERALS 
Reconèixer i comprendre els propis sentiments i 
emocions. 

 

MATERIAL: 
 

ESPAI: 
Aula ordinària 

DURADA 
50’ aprox 

OBJECTIUS D’ETAPA 
- Identificar les emocions bàsiques 
- Comprendre els sentiments i les emocions 
pròpies utilitzant un vocabulari emocional 
ampli. 
- Expressar el seu estat emocional a través del 
llenguatge verbal. Respondre a la pregunta: Com 
em sento? 
- Identificar l’origen i les causes de les seves 
emocions i sentiments. 

METODOLOGIA 
Modelatge 

CONCRECIONS 
- Comprèn les pròpies emocions i sentiments 
amb un vocabulari ampli i el seu origen i causes. 
- Expressa el seu estat emocional a través del 
llenguatge verbal i no verbal( visual, plàstic, 
musical i corporal) 

 

PARAULES CLAU 
Respiració profunda, inhalar i exhalar, relaxat, 
estima, contemplar, acomiadar, rostre, figura, 
postura, sentiment, presència, sentiment 
agradable/desagradable, emoció, consciència, 
assumir, respecte, perdó. 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Respiració de les quatre estacions: Podem fer la similitud amb el que succeeix durant les estacions amb la nostra respiració. 
Primer els farem agafar l’aire pel nas pensant en l’hivern, sentint l’aire fred, observant com arriba als pulmons i s’escalfa... en treure l’aire pensaran en la tardor, el moviment 
relaxant de les fulles quan cauen... 
Tornem a agafar l’aire pensant en la primavera, en la olor de les flors, el verd intens.. 
Exhalem pensant en la calma de l’estiu, el soroll de les onades del mar que van i venen i la brisa marina. 
PART PRINCIPAL 40’ 
La cadira: Tots els alumnes s’asseuran en una cadira distribuïts lliurement per l’espai, relaxats i amb els ulls tancats. 
El mestre començarà a parlar: 
Imagineu que teniu davant vostre una cadira buida, imagineu-ne la forma, el color, la textura. Després a la cadira hi seu una persona que us estima molt i al seu 
costat esteu molt a gust amb vosaltres mateixos. Us fa sentir bé i acceptats. Contempleu detingudament el seu rostre, la seva figura, la seva postura... què sentiu en 
contemplar-la? (deixem un parell de minuts de silenci). Segur que és un sentiment gratificant. Al cap d’una estona, aquesta persona s’acomiada de vosaltres i se’n 
va, però sap que sempre la podreu tornar a convidar a estar amb vosaltres a la cadira. I ara apareix una altra persona, que sou vosaltres mateixos, la vostra 
rèplica, i la convideu a seure a la cadira. Contempleu el vostre rostre, la vostra figura, la vostra postura... què sentiu en presencia de la vostre presencia?, és un 
sentiment agradable?, desagradable? Ambivalent? Indiferent? De tristesa? D’alegria? De compassió? De tendresa? De comprensió?. 
Intenteu prendre consciència del sentiment que teniu respecte a vosaltres mateixos. I ara, tenint encara la vostra pròpia imatge al davant, intenteu respondre 
amb tota sinceritat les preguntes següents: 

- M’aprecio, em respecto, m’accepto tal com soc? 

- Estic habitualment satisfet o insatisfet de mi mateix? 

- Reconec les meves qualitats i les fites que he assolit o, al contrari, no les valoro? 

- Em valoro? 

- Assumeixo serenament els meus erros, limitacions i fracassos? 

- Em perdono? Em comporto d’una forma autònoma i solidària alhora? 

- Sóc capaç de defensar els meus drets sense intentar violar els aliens? 

- Tinc prou cura de mi? 
En acabar es deixa una moments perquè cada noi/a expressi per escrit què ha sentit i si vol la resposta a les preguntes. Aquest full és per ells. 

TANCAMENT 7’ 
Els alumnes es disposaran asseguts en cercle i de manera espontània diran una paraula del què s’emporten de la sessió. 



      
 

206 
 

 

EMO 9 NIVELL: 6è de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Maig 

 
TÍTOL: RESPECTA ELS MEUS LÍMITS 
OBJECTIUS GENERALS 
Ser conscient i implicar-se emocionalment amb el 
dolor, la bellesa, la bondat i la justícia. 

 
 

MATERIAL: 
 

ESPAI: 
 Aula ordinària 

DURADA 
 50’ 

OBJECTIUS D’ETAPA 
- Identificar les situacions bàsiques del que és just o 
injust. 
- Comprendre els sentiments i les emocions 
associades a les situacions justes o injustes. 
- Expressar el seu estat emocional davant de les 
situacions de justícia o injustícia. 
- Posicionar-se davant un conflicte moral o d’una 
situació de justícia o injustícia. 
- Actuar coneixent que ell és una causa del possible 
canvi de les circumstàncies en les que viu. 
 

METODOLOGIA 
Debat en grup 

CONCRECIONS 
- Es posiciona davant d’una situació justa/injusta. 
- Proposa canvis per actuar coherentment en la 
realitat més propera per afavorir situacions justes. 

 

PARAULES CLAU 
Còmode, incòmode, límit, distància, 
intimitat, privat, molest, pensaments, 
tresors... 

OBSERVACIONS 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 

1. Demanem als alumnes que es col·loquin en dues fileres encarades a una distància d'uns tres metres; l'una es mourà i l'altra, no. Donem la pauta 
que els participants de la filera que es mou vagin avançant fins que el company de l'altra filera li indiqui que no avanci més. Els de la filera que 
no es mou tenen la consigna de deixar avançar la persona que tenen davant fins que se sentin incòmodes. 

PART PRINCIPAL 40’ 

2. En acabar aquesta part, els fem canviar amb la persona que tenen a la dreta i la filera que es movia és ara la que posa el límit.  
3. Tot seguit, proposem a cada membre de la parella que analitzin com s'ha sentit cadascú. Podem preguntar:  

o Teniu la mateixa sensació quan esteu a una distància de tres metres que quan ho esteu a un pam? 
o Per a vosaltres, és el mateix tenir davant un noi que una noia? 
o A mesura que una persona se us apropa, percebeu que està entrant dins el vostre espai d'intimitat? 
o Us heu sentit mai incòmodes perquè algú s'apropava més del compte? 

4. Posem en comú les respostes i estimulem el debat.  
5. Entre tots elaborem una definició aproximada del que significa íntim o privat: allò que pertany a un mateix i on els altres no hi tenen accés.   

 
 
 

TANCAMENT 7’ 

1. Entre tots trobem exemples de coses o situacions que podem considerar íntimes o privades i la  podem deixar penjada a l’aula. 
o Quan anem al bany a l'escola. 
o Quan tanquem la porta de la nostra habitació perquè ningú ens molesti. 
o Quan tenim una entrevista amb el nostre tutor/a. 
o  Quan escrivim els nostres pensaments en un diari personal. 
o  Quan guardem en una capsa els nostres tresors. 
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EMO 10 NIVELL: 6è de primària TRIMESTRE: Tercer DATA: Juny 

 
TÍTOL: VOLS SER EL MEU AMIC? 
OBJECTIUS GENERALS 
Analitzar críticament com els prejudicis, els baixo 
socials i les distorsions cognitives influeixen en les 
emocions i en les accions que se’n deriven. 

 
 
 

MATERIAL: 

Cançó: «Count on me» de Bruno Mars 

Vídeo: «Love story» 

 

ESPAI: 
 Aula ordinària 

DURADA 
 50’ 

OBJECTIUS D’ETAPA 
- Observar i identificar els valors de l’entorn tant 
positius com negatius. 
- Conèixer els propis gustos i prioritats. 
- Valorar críticament la diversitat, pluralitat i 
multiculturalitat de l’entorn proper i global. 
Valorar els drets de totes les persones. 

 

METODOLOGIA 
Pluja d’idees 
Assemblea 

CONCRECIONS 
- Reconeix les influències que rep de l’entorn que no 
el deixen ser un mateix. 
- S’enriqueix de la diversitat, pluralitat i 
multiculturalitat de l’entorn proper i global. 

 

PARAULES CLAU 
Amistat, qualitats, característiques generositat, 
popularitat, tenir coses en comú, tenir amics en 
comú, quantitat versus qualitat, sinceritat, afecte, 
estar junts, fer crítiques constructives. 

OBSERVACIONS 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4JNtAtGGNRU
https://www.youtube.com/watch?v=sDj0QT4GZI0
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

OBERTURA 3’ 
Iniciem l'activitat escoltant la cançó: «Count on me». Podem donar als alumnes la lletra de la cançó en anglès i castellà.  

PART PRINCIPAL 40’ 
Un cop escoltada la cançó preguntem als alumnes sobre el tema principal del que parla. Després els preguntarem què significa per a ells la paraula «amistat». Fem una pluja 
d'idees sobre quines són les qualitats o característiques que segons ells ha de tenir un amic o amiga. Algunes possibles respostes poden ser: generositat, popularitat, tenir coses 
en comú, tenir amics en comú, quantitat versus qualitat, sinceritat, afecte, estar junts, fer crítiques constructives, suport quan tinc algun problema, em fa companyia, ens divertim 
junts, etc. Al mateix temps anem prenent nota a la pissarra de les aportacions dels alumnes. 

A continuació preguntem als alumnes sobre les amistats que tenen a internet a partir de les següents preguntes:  

o A l´hora de triar amistats per internet teniu en compte totes les característiques que hem triat a l'inici de l'activitat? En cas negatiu, per què? 
o Amb totes les amistats que teniu a internet manteniu relacions en persona? Si esborréssiu alguns amics de les xarxes els trobaríeu a faltar? 
o El fet de tenir més amics està ben vist? Creieu que està relacionat amb la qualitat de l´amistat o és només un fet numèric que serveix per impressionar? 

Agrupem els alumnes en grups reduïts (4 a 5 persones) i els lliurem la fitxa 2 en què es descriu un cas relacionat amb afegir o no amics a una xarxa social ja siguin persones 
conegudes o desconegudes. Deixem una estona perquè llegeixin el cas i un cop contestades cada una de les preguntes, farem una posada en comú i una reflexió per poder 
comentar totes les possibles respostes. 

Veiem el vídeo: «Love story» 

A partir del vídeo, reflexionem amb tot el grup a partir de les següents qüestions:  

o Creieu que és un vídeo d’actualitat? 
o Els mitjans de comunicació fan massa ressò del tema? Potser no n'hi ha per tant? 
o Es poden donar casos com el que acabem de veure al nostre voltant? Coneixeu cap cas semblant? 

 
TANCAMENT 7’ 

Ballem: Ballem al ritme de cançons proposades pels alumnes. 

https://www.youtube.com/watch?v=4JNtAtGGNRU
https://www.youtube.com/watch?v=sDj0QT4GZI0
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L’ensenyament que deixa empremta  

no és el que es fa de cap a cap, sinó de 

cor a cor 

 (Howard G. Hendricks) 
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ANNEX 5: MATERIALS 

1r d’INFANTIL –  

EMO 1.- Racó de les Emocions 
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2n d’INFANTIL –  

EMO 1.- Racó de les Emocions 
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3r d’INFANTIL  

EMO 1.- Racó de les Emocions 
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1r de Primària 

EMO 3 

 

 

EMO 5 

HISTÒRIA D’UNA TORTUGA 

VET AQUÍ QUE UNA VEGADA HI HAVIA UNA TORTUGA PETITA 

QUE NO LI AGRADAVA L’ESCOLA. ES DEIA TORTUGUETA. ELLA EL QUE VOLIA ERA QUEDAR-SE A 

CASA O BÉ ANAR A VOLTAR TOT EL DIA PEL CARRER.LA TORTUGUETA PENSAVA QUE ERA 

MASSA DIFÍCIL PROVAR D’ESCRIURE, MASSA DIFÍCIL LLEGIR LLIBRES O FER MATEMÀTIQUES. LI 

AGRADAVA MOLESTAR ELS SEUS COMPANYS, PRENDRE’LS EL LLAPIS, AMAGAR ELS FULLS… NO 

LI AGRADAVA COMPARTIR I NO LI AGRADAVA ESCOLTAR ELS SEUS MESTRES. TROBAVA MASSA 

DIFÍCIL SEGUIR LES NORMES DE L’ESCOLA. TAMBÉ TROBAVA MASSA DIFÍCIL NO ENFADAR-SE. 

CADA DIA LA TORTUGUETA ES DEIA A ELLA MATEIXA QUE INTENTARIA NO POSAR-SE EN 

PROBLEMES. PERÒ CADA DIA S’ENFADAVA, SE SENTIA FRUSTRADA I LLAVORS FEIA ALGUNA 

COSA QUE NO HAVIA DE FER I JA TENIA PROBLEMES. SENTIA COM SI NO TINGUÉS CONTROL 

SOBRE EL QUE FEIA.  

LES ALTRES TORTUGUES NO VOLIEN JUGAR AMB ELLA  I 
LA TORTUGUETA ES VA COMENÇAR A SENTIR SOLA I DOLENTA.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-p1S0K1uzRG4/Ueznuby55ZI/AAAAAAAAA34/fGipK6lhuYs/s1600/tortuga.5181302_std.jpg
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UN DIA QUE LA TORTUGUETA SE SENTIA PITJOR QUE MAI ES VA TROBAR AMB LA TORTUGA MÉS 

GRAN I MÉS VELLA DEL SEU BARRI. ERA LA TORTUGA SÀVIA QUE TENIA MES DE 200 ANYS I SABIA 

MOLTES, MOLTES COSES. LA VELLA TORTUGA SÀVIA VA PREGUNTAR A LA TORTUGUETA: 

- “TORTUGUETA, PER QUÈ ESTÀS TAN TRISTA?”  

LA TORTUGUETA LI VA CONTESTAR FLUIXET, PERQUÈ ESTAVA UNA MICA VERGONYOSA DAVANT 

D’AQUELLA TORTUGA TAN VELLA I TAN SÀVIA 

- “ÉS QUE TINC UN PROBLEMA MOLT GRAN. SEMPRE QUE ESTIC ENFADADA O FRUSTRADA NO 

EM PUC CONTROLAR. SEMPRE ESTIC AL MIG DE BARALLES I 

EM SEMBLA QUE NINGÚ  M’ESTIMA”  

LA VELLA TORTUGA SÀVIA ERA MOLT AMABLE I VA VOLER AJUDAR 
LA TORTUGUETA 

 

–“MIRA –LI VA DIR- ET DIRÉ UN SECRET. LA SOLUCIÓ DELS TEUS PROBLEMES LA TENS TU. LA 

SOLUCIÓ ESTÀ AMB TU, VAGIS ON VAGIS”.    

LA TORTUGUETA NO HO ENTENIA. – “ÉS LA TEVA CLOSCA, LA TEVA CLOSCA… ÉS PER AIXÒ QUE 

TENS UNA CLOSCA. SEMPRE QUE ESTIGUIS ENFADADA, O ET SENTIS FRUSRTADA O 

PREOCUPADA, TU EL QUE HAS DE FER ÉS ENTRAR DINS TEU”  LA VELLA TORTUGA SÀVIA LI VA 

EXPLICAR ENCARA MÉS BÉ.- “QUAN SIGUIS DINS TEU, POTS SEGUIR AQUESTS PASSOS:  Em dic 

a mi mateix/a:   

1. “STOP” 

2. Respiro fondo 

3. Dic com em sento  

4. Quin problema tinc.  

- DESPRÉS DESCANSA FINS QUE ELS TEUS SENTIMENTS NO SIGUIN TAN FORTS, FINS QUE ET 

SENTIS CALMADA”  
LA VELLA TORTUGA SÀVIA VA ENSENYAR A LA TORTUGUETA COM POSAR-SE DINS LA CLOSCA 

PER CALMAR-SE, TAL I COM ARA JO US ENSENYARÉ (MODELAR)   

“HO VEIEU? FEU AIXÍ: CREUEU ELS BRAÇOS PER DAVANT DEL PIT, LLAVORS DIGUEU-VOS A 

VOSALTRES MATEIXOS STOP, DESPRÉS RESPIRO PROFUNDAMENT, DIC COM EM SENTO I 

QUIN PROBLEMA TINC.  

 

LLAVORS LA VELLA  TORTUGA SÀVIA VA DIR: “ARA JA HO SAPS, 

LA PRÒXIMA VEGADA QUE TINGUIS PROBLEMES ENTRA DINS TEU I CALMA’T” A LA TORTUGUETA 

LI VA AGRADAR LA IDEA I HO VA VOLER PROVAR (“ARA HO PROVEM TOTS”)  

L’ENDEMÀ, A L’ESCOLA, LA TORTUGUETA ESTAVA FENT FEINA QUAN UN COMPANY ES VA POSAR 

A MOLESTAR-LA. VA SENTIR COM ES COMENÇAVA A ENFADAR I JUST QUAN ANAVA A PEGAR-LO 

ES VA RECORDAR DEL QUE 
LA VELLA SÀVIA TORTUGA LI HAVIA DIT. 

LA TORTUGUETA SABIA QUE ESTAVA ENRABIADA I ES VA VOLER CONTROLAR, AIXÍ ÉS QUE VA 

POSAR ELS BRAÇOS, EL CAP I LES POTES DINS LA CLOSCA. LLAVORS ES VA DIR A ELLA MATEIXA 

“STOP”, VA RESPIRAR PROFUNDAMENT I VA DIR “ESTIC ENFADADA I ALGÚ M’ESTÀ 

MOLESTANT!” 

LA TORTUGUETA ESTAVA CONTENTA DE VEURE QUE ERA AGRADABLE ESTAR DINS SEU, QUE 

S’HI ESTAVA BÉ. AVIAT ES VA SENTIR TRANQUIL.LA. QUAN VA SORTIR ES VA QUEDAR SORPRESA 

http://blocs.xtec.cat/emocionat/files/2009/03/tortuga3.jpg
http://blocs.xtec.cat/emocionat/files/2009/03/tortuga3.jpg
http://blocs.xtec.cat/emocionat/files/2009/03/tortuga3.jpg
http://blocs.xtec.cat/emocionat/files/2009/03/tortuga3.jpg
http://blocs.xtec.cat/emocionat/files/2009/03/tortuga3.thumbnail.jpg
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DE VEURE QUE LA SEVA MESTRA ESTAVA SOMRIENT. LI VA DIR QUE SE SENTIA MOLT 

ORGULLOSA D’ELLA.   

 

AIXÒ, LA TORTUGUETA HO VA PRACTICAR UNA VEGADA I UNA ALTRA I UNA ALTRA, MOLTES 

VEGADES. SEMPRE QUE SENTIA QUE ALGUNA COSA 
LA PREOCUPAVA, ES POSAVA DINS LA CLOSCA I ES CALMAVA. QUAN ALGÚ 
LA PEGAVA O L’EMPIPAVA, O QUAN LA FEINA DE L’ESCOLA ERA MOLT DIFÍCIL PER ELLA, ANAVA 

DINS SEU I DESCANSAVA. 
LA TORTUGUETA SE’N SENTIA MOLT ORGULLOSA.  

 

DESPRÉS D’UNES SETMANES, LA TORTUGUETA VA DESCOBRIR QUE ALS SEUS AMICS ELS 

AGRADAVA JUGAR AMB ELLS I QUE LA FEINA LI SEMBLAVA MÉS FÀCIL. SE SENTIA FELIÇ. 

 

LA TORTUGUETA MAI MÉS VA PENSAR QUE ERA DOLENTA.   

                                            

                                                   Conte de l'Anna Carpena ( Ed. socioemocional) 
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2n Primària 

EMO 3 

 

 

 

EMO 5 

Un dia, un home va veure una crisàlide de papallona amb una petita obertura. 

L'home es va asseure i va observar un parell d'hores com la papallona s'esforçava 

perquè el seu cos passés a través d'aquell petit forat. Va passar una bona estona i 

semblava que no aconseguia cap progrés. 

Per aquell home, la papalloneta ja s'havia esforçat prou. Trobava que ja no podia 

fer més per poder sortir del capoll per ella mateixa. 

 Llavors l'home va decidir ajudar a la papallona; va agafar unes tisores i va tallar 

la resta del capoll. A la fí la papallona va poder sortir. Però el seu cos estava 

atrofiat, era petit i tenia les ales aixafades. 

L'home va continuar observant-la perquè sabia que en qualsevol moment les ales 

de la papallona s'obririen, s'agitarien i serien capaces de suportar el seu cos, que 

al seu torn aniria prenent forma. 
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Però res de tot això va passar. Aquella papallona va passar la resta de la seva vida 

arrossegant-se amb un cos deforme i amb ales atrofiades. Mai va ser capaç de 

volar. 

Allò que aquell bon home, amb tan bona voluntat per ajudar, no comprenia era 

que l'esforç de la papallona per poder passar a través de la petita obertura del 

capoll atapeït, era la manera per la qual la natura feia que el fluid del cos de la 

papallona arribés a les ales, per, una vegada a fora del capoll, poder volar. 

 

EMO 9 

Estratègies d’autoprotecció  

 

El teu cos és teu 

Valorem el nostre propi cos i els nostres drets. El nostre cos té zones que són públiques (les que 

estan a la vista, les que altres persones poden tocar) i zones  que són privades o íntimes (les que 

no poden tocar els altres sense el nostre consentiment, les que habitualment estan cobertes amb 

roba, etc.). 

 

 

Ningú hi té dret 

Ningú ens pot tocar d'una manera que ens faci sentir malament o incòmodes, fins i tot les 

persones que coneixem bé. No importa si és un amic, un familiar, un mestre, o qualsevol altra 

persona. Nosaltres mateixos establim els límits i tenim el dret a decidir l'apropament i el tipus 

decontacte que volem amb els altres 
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Crida, corre i explica-ho 

Si algú ens fa sentir incòmodes o insegurs, podem cridar perquè s'aturi, escapar, i explicar a un 

adult de confiança el que ha passat. No importa qui sigui o el lloc on ens trobem. Aquestes tres 

actuacions poden resultar molt eficaces. 

 

3r Primària 

EMO 5: Patates dins la motxilla 

Un dia, el mestre ens va demanar de tasca que portéssim patates crues i una 
bossa de plàstic. 

Ens va dir que poséssim en la bosa plàstica una patata per cada persona a la 
qual guardàvem ressentiment i escrivíssim el seu nom en ella. 

Ens va demanar que durant una setmana portéssim amb nosaltres a tots costats 
aquesta bossa de patates a la  motxilla. 

Algunes bosses eren realment pesades! 

Naturalment la condició de les patates s’anava deteriorant amb el temps. 

El fastiguejo d’implicar aquesta bossa a tot moment em va demostrar clarament 
el pes que carregava diàriament en el meu cor i en la meva vida a causa del 
ressentiment. 

També vaig aprendre com, mentre posava la meva atenció en ella per no 
oblidar-la, desatenia coses que eren mes importants per la meva. 

Aquest exercici em va fer pensar sobre el preu que pagava per no perdonar 
alguna cosa que ja havia passat i no podia canviar-se. 

Moltes vegades pensem que el perdó és un regal per a l’altre, sense adonar-nos 
que els primers beneficiats som nosaltres mateixos. 
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Tots tenim patates podrint-se en la nostra “motxilla” sentimental. 

La falta de perdó és com un verí que prenem diàriament a gotes però que 
finalment ens acaba enverinant. 

Moltes vegades al primer que has de perdonar és a tu mateix per totes les coses 
que no van ser com haguessis volgut que anessin. 

El perdó ens allibera de lligams que ens amarguen l’ànima i emmalalteixen el 
cos. 

No significa que estiguis d’acord amb el que va passar, ni que ho aprovis. 

Perdonar no significa deixar de donar-li importància al que va succeir, ni donar-
li la raó a algú que et va fer mal. 

Simplement significa deixar de costat aquells pensaments negatius que ens van 
causar dolor o enuig. 

El perdó es basa en l’acceptació del que va passar. 

Decideix-te avui mateix a perdonar! 
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EMO 7 
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EMO 9 

Estratègies d’autoprotecció  

 

El teu cos és teu 

Valorem el nostre propi cos i els nostres drets. El nostre cos té zones que són públiques (les que 

estan a la vista, les que altres persones poden tocar) i zones  que són privades o íntimes (les que 

no poden tocar els altres sense el nostre consentiment, les que habitualment estan cobertes amb 

roba, etc.). 

 

 

Ningú hi té dret 

Ningú ens pot tocar d'una manera que ens faci sentir malament o incòmodes, fins i tot les 

persones que coneixem bé. No importa si és un amic, un familiar, un mestre, o qualsevol altra 

persona. Nosaltres mateixos establim els límits i tenim el dret a decidir l'apropament i el tipus 

decontacte que volem amb els altres 
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Crida, corre i explica-ho 

Si algú ens fa sentir incòmodes o insegurs, podem cridar perquè s'aturi, escapar, i explicar a un 

adult de confiança el que ha passat. No importa qui sigui o el lloc on ens trobem. Aquestes tres 

actuacions poden resultar molt eficaces. 
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4t Primària 

EMO 5 

Conte: "L'arbre generós" 

 

Hi havia una vegada un arbre que estimava un nen. I el nen estimava 
l'arbre. L'arbre era feliç. I el nen, també. 

Cada dia el nen anava a veure l'arbre i recollia les fulles que havien 
caigut per fer-ne una corona i jugar a ser el rei del bosc. Pujava pel 
tronc, es gronxava amb les branques i se li menjava les pomes. O 
jugaven a fet i amagar. I, quan el nen estava cansat, dormia sota la 
seva ombra. 

Però el temps va passar i el nen es va anar fent gran. I l'arbre es 
quedava sol sovint. Un dia, de sobte, va veure venir el nen i l'arbre li 
digué: 

Vine, amic meu, puja al meu tronc i gronxa't amb les meves branques 
i menja les meves pomes i reposa sota la meva ombra i sigues feliç. Ja 
sóc gran per trepar i jugar -va dir el nen. Ara vull comprar coses i 
divertir-me i necessito diners. Me'ls pots donar tu? Ho sento -va dir 
l'arbre. Jo no tinc diners. Només tinc fulles i pomes. Però agafa les 
meves pomes i ven-les a la ciutat. Així tindràs diners i seràs feliç. 

I així el nen va pujar a l'arbre, va agafar totes les pomes i se les va 
endur. I l'arbre se sentí feliç. 

Però va passar el temps i el nen no tornava... i l'arbre estava trist. 
Fins que un dia, el nen va tornar i l'arbre li va dir: 
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Vine, amic meu, puja al meu tronc i gronxa't a les meves branques i 
sigues feliç. Estic molt ocupat per trepar als arbres -va respondre el 
nen. Necessito una casa que em serveixi d'aixopluc. Vull una esposa i 
uns nens i per això vull una casa. Pots donar-me-la tu? Jo no tinc casa 
-va dir l'arbre-, el bosc és la meva llar, però em pots tallar les 
branques i fer-ne una casa. Així seràs feliç. 

I el nen tallà totes les branques de l'arbre i se les endugué per 
construir la seva casa. I l'arbre es va sentir feliç. 

Però va passar molt temps i el nen no tornava. I quan va retornar, al 
cap d'uns anys, l'arbre era tan feliç que amb prou feines podia parlar: 

Vine, amic, vine i juga. Sóc vell i estic trist i no tinc ganes de jugar -va 
dir el nen. Vull un bot per poder viatjar i marxar lluny d'aquí. Pots 
donar-me'l tu? Talla'm el tronc i fes-te el bot -va dir l'arbre. Així 
podràs navegar lluny... i seràs feliç. 

I el nen tallà el tronc i es va fer el bot i va navegar lluny. Després de 
molt temps el nen va tornar de nou. I l'arbre li digué: Ho sento, però 
ja no tinc res per donar-te. Ja no em queden pomes perquè et puguis 
alimentar, ja no em queden branques perquè et puguis gronxar, ja no 
tinc tronc perquè hi puguis trepar ni ombra on puguis reposar.. Ja no 
em queda res per donar-te. 

El nen veié el que havia fet i plorà desconsoladament... Entretant, 
penedit, deia: Perdona'm! Si no t'hagués tractat així, ara podria 
reposar sota la teva ombra i menjar els fruits que generosament em 
vas oferir... I passar amb tu els dies que em quedin... Tu series més 
feliç i jo també... Perdona'm, perdona'm...! 

Però ja era massa tard per tornar enrere... 

Adaptació del conte: L'arbre generós, de Shel Silverstein. 
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EMO 10 

 
 

Parla amb un adult de confiança 

Cal explicar a un adult de confiança el que ha passat quan: algú ens fa mal, ens toca en una zona 

privada del nostre cos, ens demana que toquem a algú altre sense el seu consentiment o ens fa 

sentir insegurs o incòmodes d'alguna manera. Trencar el silenci i confiar en les persones que tenim 

al nostre voltant és fonamental per a la nostra seguretat. 
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5è Primària 

EMO 5 

UN PAQUET DE GALETES 
Una noia estava esperant el seu vol en una sala d’espera d’un gran aeroport. 
Com que havia d’esperar molta estona, va decidir comprar un llibre i també un 
paquet de galetes. 
Va asseure’s en una sala de l’aeroport per a poder descansar i llegir en pau, i va 
deixar les seves coses al seient del costat. Deixant aquest seient entre mig, va 
asseure’s un home que va obrir una revista i va començar a llegir. 
Al cap d’una estona a la noia li va agafar gana, va obrir les galetes que tenia al 
seient del costat, i va començar a menjar. 
Quan ella va agafar la primera, l’home també en va agafar una. Ella es va sentir 
indignada, però no va dir res. Només va pensar: “Que descarat! Si jo fos més 
valenta, fins i tot li donaria una bufetada per a que no se n’oblidi mai”. 
Cada cop que ella agafava una galeta, l’home també n’agafava una. 
Allò la indignava tant que no aconseguia concentrar-se ni reaccionar. 
Quan quedava només una galeta, va pensar: “què farà ara aquest aprofitat?” 
Aleshores, l’home va partir la última galeta i en va deixar mitja per a ella. 
Ah, no! Allò li va semblar massa! Es va posar a rebufar de ràbia. Va tancar el seu 
llibre, va recollir les seves coses i va marxar cap al sector d’embarcament… 
Quan va asseure’s a l’interior de l’avió, va mirar dins la seva bossa i per la seva 
sorpresa, allà estava el seu paquet de galetes, intacte, tancat! 
Va sentir tanta vergonya! 
Només aleshores es va adonar de quan equivocada estava. Havia oblidat que les 
seves galetes estaven guardades dins la seva bossa! Ja no era temps ni tenia 
possibilitats per a donar explicacions o demanar disculpes. Però sí per a raonar: 
Quantes vegades a la nostra vida traiem conclusions, quan hauríem d’observar 
millor? Quantes coses no són exactament com pensem sobre les persones? 
Va recordar que existeixen quatre coses a la vida que no es recuperen: 
– Una pedra, després d’haver-la llançat; 
– Una paraula, després d’haver-la dit; 
– Una oportunitat, després d’haver-la perdut, i 
– El temps, després d’haver passat. 
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6è Primària 

EMO 5 

LA FALGUERA I EL BAMBÚ 
Un dia vaig anar al bosc per parlar amb un ancià que deien que era molt savi. 
-Podria donar-me una bona raó per no donar-me per vençuda? - Li vaig preguntar. 
-Mira al teu al voltant- em va respondre - veus la falguera i el bambú? 
-Sí -, vaig respondre. 
-Quan vaig sembrar les llavors de la falguera i el bambú, les vaig cuidar molt bé.  

La falguera ràpidament va créixer. El seu verd brillant cobria el sòl.  

Però res va sortir de la llavor de bambú. No obstant això no vaig renunciar al bambú. 
En el segon any la falguera va créixer més brillant i abundant i novament,  

res va créixer de la llavor de bambú. Però no vaig renunciar al bambú. 

Al tercer any, encara no va brollar res de la llavor de bambú. Però no vaig renunciar al 
bambú. 
El quart any, novament, res va sortir de la llavor de bambú. Però no vaig renunciar al 
bambú. 
En el cinquè any, un petit brot de bambú va treure el cap a la terra. En comparació de la 
falguera era aparentment molt petit i insignificant. 
El sisè any, el bambú va créixer més de 20 metres d'alçada.  

S'havia passat cinc anys tirant arrels que el sostinguessin.  

Aquelles arrels van fer el bambú fort i li van donar el que necessitava per sobreviure. 
-Sabies que tot aquest temps que has estat lluitant, realment has estat fent arrels? - Li va 
dir l'ancià i va continuar. 
-El bambú té un propòsit diferent al de la falguera, no obstant això, tots dos són necessaris 
i fan del bosc un lloc bell. 
Mai et penedeixis d'un dia de la teva vida. Els bons dies et donen felicitat. Els mals dies et 
donen experiència. Tots dos són essencials per a la vida, - li va dir l'ancià i va continuar… 
-La felicitat et manté dolç. Els intents et mantenen fort. Les penes et mantenen humà. Les 
caigudes et mantenen humil. L'èxit et manté brillant… 
Si no aconsegueixes el que anheles, no desesperis… potser només estiguis fent arrels. 
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El cervell no és un got per omplir,  

sinó una llum per encendre  

(Plutarco) 

 
 


