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EL  RACÓ  EMOCIONAL

Presentar el racó per treballar les emocions durant el curs.

NO  TINC  GANES  DE  JUGAR
L’Estel estava trista. Els pares havien marxat a Alemanya i, si tot anava bé, es reuni-
ria amb ells. Però, mentrestant, vivia amb els avis.

—Estel, què et passa? —va preguntar-li el seu amic Pau.
—Res, estic bé —va dir ella.
—Doncs vine a fer un partidet —li va proposar per animar-la.
Però l’Estel no tenia ganes de jugar.
La tutora, que havia observat l’escena, li va dir:
—Hola, Estel, acompanya’m un moment.
L’Estel va pensar que la tutora la renyaria. Per això es va endur una sorpresa 

quan la va portar a un racó de la classe, amb una taula i dues cadires, i li va dir:
—Pots estar-te aquí una estona, per pensar, escriure o dibuixar.
L’Estel va quedar bocabadada.
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—Tots passem moments difícils i necessitem temps per pair-los 
—va continuar la mestra—. Mira, a mi m’hauran d’operar i no podré 
jugar a bàsquet una temporada. 

I va afegir:
—Però, saps què?, ja que hauré de fer repòs, aprofitaré per llegir. 
A l’Estel li va agradar que la tutora i ella compartissin l’afició 

del bàsquet.
—Gràcies —va dir l’Estel—. És que els meus pares 

han marxat a viure fora.
La mestra ja ho sabia.
—Ja veuràs —li va dir—, durant el curs 

aprendrem un munt de coses per animar-nos 
en moments així. Per cert —i li va fer 
l’ullet —, vés a fer unes cistelles, 
tu que pots! 
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1. Què li passa a l’Estel? Pots marcar més d’una opció.

 No té ganes de jugar a bàsquet amb el Pau.

 Té ganes de jugar amb els altres nens, però és molt tímida.

 Està trista perquè els seus pares són a Alemanya.

 Vol parlar una estona amb la tutora.

2. Què li suggereix la tutora a l’Estel per animar-se?

3. Fem el racó de les emocions.

Trieu un racó a l’aula que serveixi per penjar-hi cartells, imatges i frases sobre les emo-
cions. També el podreu utilitzar per estar-hi una estona en calma i silenci.

•	 Llegeix les consignes (les paraules que tenen les lletres de color) i fixa-t’hi: ens aju-
daran a resoldre problemes. 

•	 Ara, relaciona cada consigna amb la frase que la resumeix:

 

•	 Entre tota la classe, prepareu uns cartells amb les consignes i pengeu-los al racó que 
heu triat.

Per  fer  en  grup

 1. STOP • • Com el puc solucionar? 

 2. RESPIRO • • Quina és la millor solució?

 3. SENTO • • M’aturo i no faig res ni dic res.

 4. PENSO • • Agafo aire i el deixo anar a poc a poc.

 5. INVESTIGO • • Com em sento?

 6. SOLUCIONO • • Com ho he fet i com ha anat?

 7. AVALUO • • Quin problema tinc?



4. Posa les consignes en pràctica. 

Imagina que estàs concentrat fent una feina de mate-
màtiques i, de cop, un company o companya agafa el teu 
treball perquè diu que aquell full és seu. 

•	 Omple el quadre següent amb el que faries per resoldre 
el problema.

•	 Després, compara el teu quadre amb el d’algun company o companya i comenteu-lo.
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Respostes

1 Stop

2 Respiro

3 Com em sentiria?

4 Quin seria el problema?

5 Com el podria solucionar?

Solució Conseqüència

A

B

C

6 Quina és l’opció que tries?

7 Com creus que es resoldrà?

Per  acabar

5. Llegeix, completa i recorda: 

emoció
actitud

Els problemes formen part de la vida. El més important és la nostra 

 per resoldre’ls. Hi ha moltes estratègies 

per gestionar les emocions i resoldre els conflictes.
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Avaluar el nivell de coneixement d’un mateix i dels altres.

Per  començar

1.  COM  SÓC  JO  I  COM  ETS  TU

1. Contesta aquest qüestionari per saber millor com ets.

2. Compara les teves respostes amb les d’un company o companya.

•	 Heu contestat més preguntes de forma similar o de forma diferent? 

•	 Quina de les seves respostes t’ha sorprès? 
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– Les tres paraules que em descriuen 
millor són:  

– A casa meva diuen que sóc  

– M’agrada ser 

– Voldria millorar en  

– M’alegro quan 

– De l’escola m’agrada 

– L’amistat per a mi és 

– Els amics diuen que sóc 

– El que em fa més por és  

– En el meu temps lliure 

– Em preocupa 
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3. En grups de quatre ompliu 
el quadre. 

–  Escriu el teu nom i els de 
tres companys o compa-
nyes a la part de dalt de 
cada columna.

–  Llegeix la primera colum-
 na i escriu Sí o NO a les 
teves caselles.

–  Després, omple les case-
lles dels teus companys.

•	 Compareu els quadres. Coincideixes amb les respostes dels altres? 

•	 Què t'ha sorprès o has descobert en aquesta activitat? 

Per  fer  en  grup

Per  acabar

4. Llegeix, completa i recorda: 

millor
igual

diferent

M’agrada descobrir-me i adonar-me que sóc   
que els altres.

Jo

Sóc puntual.

Sóc amable.

M’enfado poc.

Ajudo molt.

Estic atent.

Deixo les coses.


