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P4LA MEVA CARA S’EMOCIONA

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Campaneta per al Temps m’escolto

• Mirallets de cara

• 5 cares emocionades plastificades (amb notes al darrere per guiar l’activitat)

• 5 cares emocionades en un full per a cada infant

• 1 full de cartolina per a cada infant

• Càmera de fotos

• Impressora

• Identificar i reconèixer les emocions bàsiques (amor, alegria, enuig, ràbia, tristesa i por) a 

nivell facial. 

MATERIAL NECESSARI

• Immersió -Temps M’escolto

Busquem una postura còmoda. Fem tres respiracions profundes per començar l’activitat i fem 

sonar la campaneta. Tanquem els ulls o els deixem mig tancats i obrim bé les orelles. Quins 

sorolls sentim? Són forts o fluixos? Són propers o llunyans? Venen de dins o de fora nostre? 

Observem tranquil·lament. Potser no identifiquem cap soroll, potser sentim el silenci. Fem tres 

respiracions profundes per acabar l’activitat i fem sonar la campaneta.

METODOLOGIA

M’AGRADA SENTIR

• Presentació  

Els titelles ens parlen de les cinc emocions (les cares emocionades) que trobarem dins de la 

caixa. Volen saber què vol dir cadascuna i com es poden identificar.
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P4• Observar, escoltar, expressar 

Diàleg entre els infants sobre cada emoció: per a què serveix?, què faig quan sento l’emoció?, 

què sento?, com ho resolc?, podria fer-ho d’una altra manera? Cada emoció té una funció i cap 

no és negativa o positiva si sabem com gestionar-la. Primer hem de reconèixer-la, acceptar-la 

i sentir-la. Després podrem actuar. Per facilitar el diàleg, seguim les indicacions bàsiques que 

trobem darrere de cada cara. 

És important tenir en compte que el procés de socialització de gènere incideix en una major 

dificultat d’expressió emocional dels nens.

• Compartir  

Ens asseiem en rotllana i compartim: per qui sentim més amor?, què ens fa estar alegres?, què 

ens entristeix?, què ens fa enfadar?, quines coses ens fan por?, són les mateixes coses per a 

tothom?

• Experimentar  

Quina cara fem, quan sentim una emoció determinada? Practiquem amb el nostre mirallet. 

Busquem entre les cares d’emoció i enganxem en una cartolina les que corresponguin. Al cos-

tat deixem un espai per enganxar-hi la foto que el mestra o la mestra ens farà mentre imitem, 

amb la cara, l’emoció que estem treballant. (Els fem una foto, la imprimim, la retallem i l’en-

ganxem al costat de la cara d’emoció.)

Treballem amb la família davant del mirall. Fem la cara de cadascuna de les cinc emocions i, 

tot seguit, diem una situació en què ens sentim així. Ho fem per torns. Per exemple, fem cara 

d’alegria i diem quan ens sentim així o què ens fa sentir alegres.

I PER TREBALLAR EN FAMÍLIA...

M’AGRADA SENTIR




