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EL  RACÓ  DE  LA  SERENITAT

Crear un espai per iniciar el treball amb les emocions.

UNA  MICA  DE  PAU,  SI  US  PLAU!

El fπ˜let –esta√a ner√i†fi. Es prepara√a per ser 
∫π˜etaire –i ha√ia –de –cπ÷èixer –un munt –de ∫π˜ets  
–i –aprendre –el seu nπµ.
—N–π puc –cπ÷centrar-me! —–es –queixa√a, –inclinat 

sπ¥◊e –el lli∫◊e—. I –demà tinc la prπ§a!
—Intenta relaxar-te —√a –dir-li –el –cargπ˜—.  

Cπµ més ner√i†fi –estiguis, pitjπ◊.
—I, –dπ÷cs, –què puc fer? —√a preguntar –el fπ˜let.
El –cargπ˜ √a –cπ÷testar:
—N–ecessites –un rac† per tranquil·litzar-te.  

S–egueix-me!
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El fπ˜let √a seguir –el seu –amic. P–er¬ –caminar  
–al ritme –del –cargπ˜ –era –insupπ◊ta∫˜e. 
—A–ixí nπ –arri∫arem mai! —–el fπ˜let –es –queixa√a 

–del ritme lent –del seu –amic.
—G–audeix –del √iatge! —√a –cπ÷testar –el –cargπ˜.
El –cargπ˜ √a –dur –el fπ˜let –a –un rac† –del ∫πfic 

–π÷ hi ha√ia falgueres –altíssimes –i rπques –cπÆertes 
–de mπ˜sa. El fπ˜let √a flairar –aquella mπ˜sa –i, 
tπ¤ –d’–una, –es √a sentir més tranquil.
—H–π veus? —√a –dir –el –cargπ˜—. D–e vegades  

–ens –cal sπ◊tir –d’–allà –π÷ –estem, passejar –una  
–estπ÷a –i trπ¥ar –un llπc per recuperar la –calma.
—Gràcies —√a respπ÷dre –el fπ˜let –i, –assenyalant 

–un ∫π˜et, √a –dir—: M–ira, –un pet –de llπ∏! 
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1. Com se sent el follet al principi del conte? Marca la resposta.

 Alegre  Cansat  Nerviós

2. Què li proposa el cargol perquè se senti més tranquil?

3. Què vol dir el cargol quan diu:

«De vegades ens cal sortir d’allà on estem, passejar  
una estona i trobar un lloc per recuperar la calma. »

4. Dibuixa el lloc on el follet troba la serenitat.
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5. Fem el racó de la serenitat.

Hi ha dies que necessites estar en silenci una estona. Entre tota 

la classe podeu crear un racó a l’aula.

Instruccions:
 –  Penseu un lloc per crear el racó i pengeu-hi fotografies, dibuixos…
 –  Feu rètols amb el nom de les emocions i afegiu-hi cares que les 

expressin. També podeu buscar una mascota que us faci companyia.
 –  I, sobretot, recordeu aquestes normes:
   Demaneu al mestre o la mestra si podeu anar al racó.
   No aneu mai al racó si hi ha algú altre.
   El racó no és un lloc per jugar, sinó per estar-hi tranquils.
 –  Escriviu frases sobre com us sentiu o com podeu animar-vos en 

diferents papers, i deixeu-los en una capsa per llegir-les quan 
estigueu al racó.

•	 Escriu una frase sobre com et sents.

•	 Quin nom se t’acut per al racó?

6. Llegeix i recorda:

Per  fer  en  grup

Per  acabar

Per sentir millor les emocions,  
jo també tinc el meu racó.
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1. Com és el teu cos?  

Descriu-lo amb cinc paraules 

i després dibuixa’l.

El meu cos és: 

2. Què sents quan…

Relaciona:

 Caus i et fas mal. • • Por

 Balles o corres. • • Amor

 T’abracen. • • Ràbia

 Has d’anar al dentista. • • Alegria
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Identif icar les emocions a partir de la descoberta d’un mateix.

Per  començar

1.  DESCOBREIXO  EL  MEU  COS
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4. Com pots tenir cura del teu cos per sentir-te millor?

 Menjant aliments sans.  Menjant llaminadures.

 Seient al sofà i mirant la tele.  Jugant amb altres nens.

 Dormint poques hores.  Anant a dormir d’hora.

Per  fer  en  grup

Per  acabar

3. Descobrim el nostre cos i les seves emocions.

–  Feu dos grups. Cada grup triarà un company o companya que 
s’estirarà a terra sobre un paper mural. 

–  Marqueu la silueta del cos del nen o la nena en el paper.
–  Amb colors diferents, escriviu com és «per dins» aquest company 

(xerraire, alegre, etc.). 
–  Compareu els dibuixos dels dos murals. 

Ara respon:

•	 Com és «per dins» el nen o la nena que ha dibuixat el teu 

grup?

•	 Els nens dibuixats estan d’acord amb el que heu escrit sobre 

ells?

Podeu repetir l’activitat dibuixant altres companys o companyes.


