


PARLEM... DE COM ENS SENTIM

Parlem de com ens sentim

Aprofiteu la mascota per començar a parlar de les emocions i inicieu un diàleg: 
Què li passa a [nom mascota]? Busquem una fotografia per explicar com se sent?

Després, aprofiteu per mirar més imatges, descriure-les i triar aquella amb què 
s’identifiquen els alumnes. Digueu-los que expliquin quines emocions i senti-
ments representen: Quina cara fa, aquesta nena? Deu estar contenta? Enfadada? 
Feu que els alumnes parlin d’ells: Quan estan contents? Quan se senten tristos? 
Quan i per què s’enfaden? 

És un bon moment per valorar com expliquen les pròpies emocions i sentiments, 
i el vocabulari que fan servir en la comunicació oral.

Muntem el “Racó de les emocions”

Pengeu les fotografies en una cartolina i munteu el “Racó de les emocions”, un 
espai en el qual puguin penjar imatges relacionades amb els sentiments, mirar 
contes, deixar els dibuixos d’ells quan estan contents o tristos o jugar amb les 
paraules que representen emocions. Aquests recursos ajudaran els nens i les ne-
nes a expressar les seves emocions a través del llenguatge plàstic, oral o escrit. 
Per exemple: Explica’m per què plores en aquest dibuix. Què li passa al personatge 
del conte? Per què creus que està content el nen de la fotografia?...

Creem noves targetes del Diccionari IMAGINA! i juguem amb les paraules

Per treballar el llenguatge escrit, relacionar la imatge i la paraula, identificar, con-
fegir o escriure paraules, etc., proposeu als alumnes que completin el diccionari 
i que en creïn un de personalitzat. Retalleu les targetes (Fotoparaules) que us 
oferim i afegiu-les a les del Diccionari IMAGINA! 

A P4 i P5, poden provar d’escriure ells mateixos els noms de les emocions i crear 
Fotoparaules pròpies.

També podeu jugar a inventar històries a partir de la fotografia: Què li deu haver 
passat? Què pot fer? Com acabarà la seva història?

Feu servir l’aplicació DocuImagina per compartir l’activitat en el blog  
o amb les famílies!

MATERIAL: 10 targetes del Diccionari IMAGINA!, 10 Fotoparaules 
i 10 etiquetes amb paraules (lletra de pal i lligada).
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