
ÀMBIT JOSigues tu

P5EL MEU COS S’EMOCIONA

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Campaneta per al Temps m’escolto

• 5 cossos emocionats plastificats (amb notes al darrere per guiar l’activitat)

• 5 cossos emocionats en un full per a cada infant

• Emociòmetre gran

• Emociòmetres petits per al treball amb la família (1 per infant)

• Mirall gran del gimnàs o de la sala de psicomotricitat

• Càmera de fotos

• Impressora

• Agulles d’estendre la roba amb el nom de cada infant

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

nivell corporal.

MATERIAL NECESSARI

• Immersió -Temps M’escolto

Busquem una postura còmoda, amb l’esquena recta. Fem tres respiracions profundes per 

començar l’activitat i fem sonar la campaneta. Ens mirem per dins: quin temps fa al nostre 

interior?, plou, hi ha tempesta, hi fa sol?, hi ha soroll o silenci?, com ens sentim, ara?, sentim 

enuig, alegria, tristesa, preocupació o neguit? Observem amb tranquil·litat, no cal canviar res! 

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

METODOLOGIA

M’AGRADA SENTIR
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• Observar, escoltar, expressar 

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

aquesta emoció?, com ho resolc?, podria fer-ho d’una altra manera? Cada emoció té una fun-

ció i cap no és negativa o positiva si sabem com viure-la i gestionar-la. Hem de reconèixer-la, 

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

que trobem al darrere de cada cara. 

És important que la persona docent NO faci una mirada diferencial en l’expressió corporal de 

nens i nenes. Està demostrat que durant la infància sovint es reprimeix a les nenes en la seva 

expressió corporal si es considera socialment massa “expansiva” o provocativa.

• Compartir  

Ens asseiem en rotllana i compartim. Els titelles ens han portat un emociòmetre perquè cada 

dia puguem penjar-hi la nostra agulla d’estendre la roba. Com ens trobem, avui? Busquem la 

cara de l’emoció i hi posem la nostra agulla amb el nostre nom. A partir d’ara, cada matí podem 

posar l’agulla allà on correspongui i al final del dia, si cal, canviar-la.

Fem un emociòmetre petit, per a casa. Preparem una agulla d’estendre la roba per a cada 

membre de la família i la pincem cada dia en el lloc que indica com ens sentim. Potser al matí 

estem enfadats però al final del dia estem alegres. Movem les agulles i així tothom a casa sabrà 

com estem!

I PER TREBALLAR EN FAMÍLIA...

• Presentació  

Els titelles ens parlen de les emocions que trobarem dins la caixa. Volen saber què vol dir ca-

dascuna i com les notem al nostre cos (5 cossos emocionats).

M’AGRADA SENTIR

• Experimentar  

Com ens queda el cos quan sentim l’emoció? Practiquem amb el mirall de cos sencer del 

gimnàs o de la sala de psicomotricitat perquè cal que ens puguem moure amb l’emoció, no de 

forma estàtica. Busquem entre les figures de cos i enganxem les que corresponguin a la nostra 

cartolina. Deixem un espai per enganxar-hi la foto que els farem imitant amb el cos. Els fem una 

foto, la imprimim, la retallem i l’enganxem al costat.
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