
Recursos per a famílies 

 

Històries de petons 
 

Els petons, així com les moixaines, les abraçades i, en definitiva, les mostres d’afecte 
corporals, són convencions socials que ens ajuden a transmetre amor i a crear vincles 
afectius amb les persones que estimem. No obstant, perquè això sigui possible, s’han 
de fer i rebre des de la llibertat. Els petons perden el seu valor si són imposats, 
instrumentalitzats com a transacció per aconseguir altres coses o si són fruit del 
xantatge. Els adults hem de ser capaços de respectar la voluntat dels infants quan no 
volen fer petons i/o abraçades, perquè respectant els seus límits els estem respectant 
a ells com a persones de ple dret que són. 
 
Amb aquesta activitat volem aconseguir que els infants, a partir del conte Petons, 
petons, creïn diverses històries amb els petons com a protagonistes, tot inventant 
personatges. D’aquesta manera, fomentem la creativitat i la imaginació. Podeu crear 
aquestes històries a partir de la fitxa que teniu a continuació. 
 
Edats recomanades: a partir de 3 anys 
 
Material que necessitem:  

 Conte Petons, petons, de Selma Mandine 

 Fitxa  

 Colors 

 Pintallavis  
 
Com desenvolupem la història? 
 
1. Expliquem el conte Petons, petons. També el podeu visualitzar en aquest enllaç.   

 

2. Els infants fan els «personatges petons» dins de la fitxa que us facilitem a 

continuació. Aquests personatges es poden fer: 

a) Pintant-se els llavis amb un pintallavis. 

b) Dibuixant els llavis amb materials de colors diferents. 

 

3. Un cop tenen fets els personatges, els infants s’han de centrar en cadascun i 

dibuixar-los cabells, mans, cames, i tot el que la seva imaginació els proposi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=03BqPnSWBG4


 

 

 

 

 

4. Un cop tenen els personatges creats, s’han d’inventar una petita història, que 

interpretaran per als «personatges petons». Les històries poden ser escrites, orals, 

creant diàlegs, etc. Això depèn de com ho vulgui fer cada infant. 

 

A tenir en compte: és interessant que la família participi en aquesta activitat de forma 
activa, per poder crear diferents històries entre tots i totes. 
 
Quines habilitats es treballen? Autoestima; comunicació interpersonal; creativitat.  
 
Autoria: Marta Iglesias i Paula Gelabert (Associació Batibull) i Dipsalut 
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