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RESUM  

 

En aquest present treball es pretén realitzar una petita recerca bibliogràfica de les 

emocions juntament amb la intel·ligència emocional. Així mateix, s’enllaça l’educació 

emocional a través de la literatura infantil dins l’etapa 3-6. Per tant, a través d’una eina 

pedagògica com són els contes, seran els que serviran com a fils conductors per fer 

diverses propostes d’activitats.  

 

Així doncs, hi haurà una interrelació amb els diferents continguts de la intel·ligència 

emocional i la literatura infantil. D’aquesta manera s’intentarà conscienciar de la 

importància que té aquesta relació esmentada per treballar-ho a dins les aules i considerar 

la literatura infantil com un recurs fonamental pel correcte desenvolupament integral de 

cada infant.  

 

Paraules claus: emocions, educació emocional, intel·ligència emocional i literatura infantil. 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to carry out a small bibliographic search for emotions together with 

emotional intelligence. 

 

Likewise, emotional education is linked through children’s literature in stage 3-6. 

Therefore, through a pedagogical tool such as stories, will serve as guiding threads to 

make various proposals for activities.  

 

Therefore, there will be an interrelation with the different contents of emotional 

intelligence and children's literature. In this way, we will try to raise awareness of the 

importance of this aforementioned relationship to work in the classroom and consider 

children’s literature as a fundamental resource for the correct integral development of 

each child.  

 

Keywords: emotions, emotion education, emotional intelligence and children's 

literature. 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-catalan/children
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-catalan/literature
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Justificació  

El món de les emocions es troba molt present dins i fora de les aules. En aquest cas, tot i 

que ens centrarem en el treball de les emocions bàsiques considerem que, com a futurs 

mestres, també seria interessant conèixer les secundàries com poden ser la vergonya, 

l’empatia, l’enveja, la culpa, entre d’altres. 

Així doncs, es parlarà una mica de les emocions primàries i secundàries juntament amb 

els criteris de la intel·ligència emocional. A més, cal destacar que fent una recerca 

exhaustiva, s’ha vist que les emocions secundàries es desenvolupen entre els 5-8 anys i 

per tant, ja és més endavant quan s’haurà de fer un major aprofundiment amb aquestes.  

Este tipo de emociones (la envidia, la vergüenza, la culpa, etc.) incluyen aspectos 

de autovaloración de sí mismo, y por lo tanto, aparecen de forma más tardía que 

las emociones primarias. Los niños y niñas de 2 años comienzan bien pronto a 

experimentar sentimientos de vergüenza, de culpa, etc. en su vida cotidiana, 

debido precisamente a su recién estrenada identidad. Sin embargo, se necesita un 

mayor desarrollo social y cognitivo para que esta experiencia de las emociones 

secundarias se encuentre acompañada de la habilidad de explicarla y 

conceptualizarla. Es por ello que el reconocimiento consciente y explícito de estas 

emociones secundarias se desarrollará más tardíamente, entre los 5-8 años de edad 

(Bennet et al., 1998, p. 9). 

Així mateix, indagant i aprofundint en l’educació emocional, s’ha observat com és un 

complement imprescindible pel correcte desenvolupament integral de l’infant i també una 

eina per gestionar tota mena de situacions de caràcter emocional i social. Per tant, és un 

procés educatiu que ha de començar des de la primera infància i treballar-la durant tota la 

vida d’un infant.  

El aprendizaje constituye un constructo individual y social que se ve afectado por 

las apreciaciones y valores que, individual y socialmente, se le atribuyen a las 

emociones en razón de ser estas construidas en términos culturales y contextuales, 

aspectos que determinan y regulan, cuáles emociones son las apropiadas o 

aceptadas en razón de la interacción entre el sujeto y el ambiente (Bisquerra, 2001, 

p.12). 
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Per altra banda, abordar l’educació emocional a través de la literatura infantil és una 

temàtica d’especial importància dins l’àmbit educatiu i és per això que, s’aprofita aquesta 

oportunitat per fer una proposta i un recull de contes per tal d’educar d’una forma global 

i enriquidora.  

Però, per què és adequat aprofundir en les emocions mitjançant la literatura?    

A parer nostre, vivim en una societat complexa i com educadors tenim una gran part de 

responsabilitat d’oferir estretègies i eines útils als infants perquè puguin formar-se de 

manera digna i en un futur es converteixin en gran referents. Així doncs, la literatura 

infantil és una molt bona eina que els docents haurien de saber aprofitar dins l’aula. Els 

contes eren i són una manera entretinguda i didàctica de transmetre ensenyaments i 

moralines al nostre alumnat. Tanmateix, també ens poden servir per aconseguir que els 

nostres infants es puguin sentir identificats amb els personatges de les històries i pugui 

servir com a fil conductor per treballar una emoció determinada.  

 

“La dimensión emocional del aprendizaje literario se encuadra dentro de una 

reivindicación cada vez más frecuente de la importancia de los factores emocionales del 

aprendizaje, ya que un estado emocional favorable hace más eficaz la organización 

cognitiva” (Bisquerra, 2009, p.71).  

 

Dedicar temps a la literatura, és un dels millors regals que podem fer als nostres infants, 

ja que al mateix temps també ens permet desenvolupar les habilitats cognitives, 

lingüístiques i socials. Segons el que diu Ros (2013, p.330): “la literatura infantil 

contribueix a la formació de la consciència dels infants, tant en el sentit moral, com en el 

cognitiu i afectiu”. Per tant, “el conte és una eina educativa de gran utilitat gràcies a les 

característiques que posseeix, com la seva brevetat i la transmissió de valors emocionals 

i dels usos i costums d’una comunitat” (Equipo Peonza, 2001, p.23).  
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1.2. Marc teòric 

1.2.1. Educació i competència emocional  

“Educar emocionalmente significa validar las emociones, empatizar con los 

demás, ayudar a identificar y a nombrar las emociones que se están sintiendo, 

poner límites, enseñar formas aceptables de expresión y de relación con los demás, 

quererse y aceptarse a uno mismo, respetar a los demás y proponer estrategias 

para resolver problemas” (López, 2003, p. 156).  

L’educació emocional serveix d’instrument clau per treballar els valors des del punt de 

vista ètics però també a nivell personal (autoconcepte, autoestima, empatia, entre 

altres).  “Al educar emocionalmente se parte de unas actitudes afectivas que pretenden 

fomentar en el niño o niña una simbiosis entre pensamiento, emoción y acción, afrontando 

los problemas sin que se vea afectada la autoestima” (Bach & Darder, 2002, p.156). 

 

Per altra banda, segons Bisquerra (2000) l’educació emocional és: “Un proceso 

educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos 

esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de 

conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo 

para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como 

finalidad aumentar el bienestar personal y social” (p.243).  

 

Doncs així es veu com Bisquerra recolza l'aprenentatge emocional des de ben petits per 

tal que els infants tinguin l'oportunitat de crear una base sòlida i tenir un gran bagatge 

d'eines per fer front a qualsevol barrera emocional i social tant en l'àmbit individual com 

a nivell de grup dins l’actual societat. Fer servir aquest recull d’eines i tenir la capacitat 

de treballar i gestionar les habilitats emocionals s’està fent referència a la competència 

emocional.  

 

“La capacitat per desenvolupar aquesta comprensió emocional sorgeix al llarg de la 

infància i s’experimenta de forma gradual fins a l’adolescència” (Loeches, et al., 2004, 

p.244). Així doncs, es pot veure com a mesura que l’infant va creixent, la comprensió de 

cada emoció serà molt més precisa. Però, perquè es produeixi tal precisió també és 
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important fomentar un entorn enriquidor i cultural on l’infant tingui l’oportunitat de 

conèixer i experimentar amb les emocions. En conclusió: les competències emocionals 

es deriven de la intel·ligència emocional amb la qual identifiquem les emocions.  

 

Però abans, de parlar i endinsar-se amb la intel·ligència emocional es farà una pinzellada 

en les emocions. 

1.2.2. Emocions i la seva classificació 

Aprofundint una mica més amb el concepte d’emocions, es pot dir que no existeix una 

única definició per aquest concepte, ja que depenent del context en el que es troba podrà 

tenir un significat o un altre. A més, és un concepte que s’ha anat estudiant i evolucionant 

al llarg de la història. No obstant això, una definició que recull de forma clara aquest 

present concepte és la següent:  

 

“Un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que 

predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como 

respuesta a un acontecimiento externo o interno” (Bisquerra, 2000, p.61). 

 

Per a Bach i Darder (2002, p.75), les emocions són: “el resultat de la relació o de la 

vinculació personal i completament subjectiva que cada individu estableix amb els altres 

i amb la realitat que l’envolta.”  

 

“Les emocions alteren la nostra manera de veure el món i la nostra interpretació de les 

accions dels altres” (Ekman, 2004, p. 62).  

 

Així mateix, podem veure de manera molt visual de quina manera alguns autors 

classifiquen les emocions:  
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 Figura 1. Classificació de les emocions segons diversos autors. Elaboració pròpia. 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, hi ha una gran varietat a l’hora de classificar les emocions. No obstant això, 

en aquest cas ens centrarem en les emocions bàsiques seguint la classificació que fa 

Ekman (1972) i a continuació la que fa Bisquerra (2009).  

 

Segons Ekman (1978, p.12)  hi ha sis emocions bàsiques universals en totes les cultures 

i aquestes són: felicitat, tristesa, por, ira, fàstic i sorpresa. A continuació ens trobarem 

amb la definició de cada emoció en forma de llista:  

• Felicitat: “És l’emoció que produeix  un esdeveniment valorat com a favorable” 

(Ekman, 2004, p.194). 

• Por: “És l'amenaça de dany, sigui físic o mental” (Ekman, 2004, p.193). 
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• Ira: “La ira es pot donar per una de les següents situacions (Ekman, 2004, p. 148): 

o Algú interfereix en el que volem fer.  

o Sentir-se frustrat. 

o Decepció pel comportament d'una altra persona”. 

• Sorpresa: “La sorpresa es genera a causa d’un esdeveniment sobtat i inesperat. 

Pot ser una emoció positiva o negativa. És l’emoció més breu”. (Ekman, 2004, 

p.195). 

• Tristesa: “Es genera enfront de la pèrdua d’alguna cosa o d’algú” (Ekman, 2004, 

p.193).  

• Fàstic: “Marcada aversió per alguna cosa fortament desagradable o repugnant” 

(Ekman, 2004, p.216). 

Figura 2. Classificació emocions bàsiques segons Ekman. Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De esta manera, las emociones primarias son compartidas por toda la humanidad en su 

expresión facial y son compartidas con otros primates. Su aparición es rápida y de 

duración corta y ocurren como respuesta automática y, las sociales que surgen 

tardíamente en el desarrollo, gracias a la interacción con el ambiente social” (Leyens, 

2000, p.22). 
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Per altra banda, Bisquerra (2009, p.92) classifica les emocions en: positives, negatives i 

ambigües on dins elles inclou moltes d’altres que es veuran a continuació: 

• Emocions negatives: 

o Primàries: 

▪ Por: temor, horror, pànic, desassossec, esglai, fòbia. 

▪ Ira: ràbia, còlera, rancor, odi, fúria, indignació, ressentiment, 

aversió, tensió, excitació, agitació, irritabilitat, hostilitat, enuig, 

gelosia, impotència, rebuig. 

▪ Tristesa: depressió, frustració, decepció, dolor, pessimisme, 

desconsol, melancolia, autocompassió, soledat, desànim, desgana, 

abatiment, disgust, preocupació. 

▪ Fàstic: aversió, repugnància, rebuig, menyspreu. 

▪ Ansietat: angoixa, desesperació, inquietud, inseguretat, estrès, 

preocupació, anhel, neguit, consternació, nerviosisme. 

o Socials: 

▪ Vergonya: culpabilitat, timidesa, xafogor, cautela, rubor, 

enrogiment. 

• Emocions positives: 

o Alegria: entusiasme, eufòria, excitació, content, delit, diversió, plaer, 

gratificació, satisfacció, capritx, èxtasi, alleujament, humor, benestar, 

goig, tranquil·litat, pau interior, satisfacció, serenitat. 

o Amor: acceptació, afecte, simpatia, empatia, interès, cordialitat, 

confiança, amabilitat, afinitat, respecte, devoció, adoració, veneració, 

enamorament, gratitud, interès, compassió. 

o Felicitat: benestar, goig, tranquil·litat, pau interior, placidesa, satisfacció, 

serenitat. 

 

• Emocions ambigües: 

o Sorpresa: la sorpresa pot ser positiva o negativa. En aquesta família es 

poden incloure: sobresalt, sorpresa, desconcert, confusió, perplexitat, 

admiració, inquietud, impaciència. Relacionades amb la sorpresa, però en 

l'altre extrem de la polaritat poden estar anticipació i expectativa, que 

pretenen prevenir sorpreses. 



 16 

Així doncs, de manera més visual podem veure esquemàticament la classificació de les 

emocions segons Bisquerra: 

 

Figura 3. Classificació de les emocions segons Bisquerra. Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

1.2.3 Intel·ligència emocional 

Aquestes emocions mencionades anteriorment, es troben totalment lligades i connectades 

amb el concepte i els factors que componen la intel·ligència emocional.  

“La intel·ligència emocional implica l'habilitat de percebre, valorar i expressar 

emocions amb precisió; l'habilitat d’accedir i generar sentiments per facilitar el 

pensament; l'habilitat per comprendre emocions i coneixement emocional; 

l'habilitat per regular emocions que promouen el creixement intel·lectual i 

emocional” (Salovey i Mayer. 1997, p.4). 

Salovey i Mayer, divideix la intel·ligència emocional a través de cinc apartats. Aquests 

criteris són els que més endavant, serviran com a base per a la proposta literària. Així 

doncs, els apartats són els següents: 

Figura 4. Classificació dels apartats de la intel·ligència emocional segons Salovey i Mayer. Elaboració 

pròpia 
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• Reconeixement de les pròpies emocions. És necessari estar sempre atent als estats 

d’ànims i reaccions de cada un mateix (pensaments, respostes fisiològiques…) 

però al mateix temps, relacionar-les amb els estímuls que les provoquen. 

 

• La competència de manejar les pròpies emocions. Quan ja l’individu és prou 

conscient de les seves emocions, és l’hora d’aprendre a controlar-les i al mateix 

temps dominar-les. La capacitat de tranquil·litzar-se un mateix és una de les 

habilitats socials més potents per poder establir relacions amb els altres.  

 

• Utilització del potencial existent per automotivar-se. És l’habilitat clau per 

motivar-se i treballar la frustració o gratificació, l’autoestima, entre d’altres. 

 

• La capacitat de posar-se en el lloc dels altres. L’habilitat de treballar l’empatia és 

experimentar l’estat emocional de l’altra persona i reaccionar d’una forma 

adequada. 

 

• La creació de les relacions socials. És l’habilitat de manejar les emocions dels 

altres. Són la base del lideratge, la popularitat i l’eficiència. Així doncs, si 

l’individu fa un bon ús d’aquestes habilitats interactuarà de forma efectiva amb 

els altres. 

1.2.4 Els contes com a recurs educatiu 

Una forma de treballar aquests tipus d’emocions és a través de la literatura infantil, 

concretament a través dels contes. Aquests donen l’oportunitat de ser una eina clau per 

gestionar les emocions primàries i secundàries. D’aquesta manera és interessant que a 

dins una aula hi hagi un racó dedicat a la literatura i el docent sigui capaç de conèixer el 

gran bagatge dels contes per poder donar una resposta a la necessitat concreta d’un infant 

o al grup en general.  

 

“A lo largo de la historia, en todas las culturas, las obras literarias han permitido a los 

niños y niñas explorar mundos lejanos y descubrir nuevos saberes” (Arévalo, 2011, p.11). 

Per tant, els àlbums il·lustrats són tot un món a descobrir i conèixer, ja que cada conte 

conté un missatge a transmetre.  
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Aquests també donen la possibilitat d’aconseguir que els infants es sentin protagonistes 

de cada història i això els ajudarà a entendre el que estan sentint i com gestionar-ho. 

 

“Las obras literarias infantiles ayudan simultáneamente a conocer y estructurar el 

pensamiento poniendo al niño en contacto con problemas protagonizados, en muchos 

casos, por otros niños o niñas o animales o seres fantásticos con los que ellos y ellas 

pueden identificarse fácilmente” (Arévalo, 2011, p.11).  

 

“La literatura en la primera infancia contribuye al desarrollo cognitivo, tanto en su aspecto 

perceptivo como memorístico; es un medio extraordinario para fomentar vínculos 

afectivos; ofrece modelos de conducta positivos y negativos; puede favorecer el 

desarrollo ético a través de la identificación con determinados personajes y sirve para 

eliminar tensiones y superar miedos y problemas emocionales” (Areválo, 2011, p.33).  

 

Així mateix, una altra funció de la lectura de contes que treballen les emocions és 

l’adquisició de vocabulari emocional que els permetrà començar a posar nom a n’aquestes 

emocions (tant les personals com la dels altres).  

 

“Acquiring a vocabulary to describe emotions allows children to recognize their feelings 

more consistently and relate them to earlier emotional experiences. In this way children 

learn from experience and begin taking conscious control of emotional expression” 

(Riley, 2008, p.8). 

 

Així, també es treballa la comunicació no verbal i la imaginació a través de les 

il·lustracions dels àlbums donant al docent la possibilitat d’utilizar la representació 

gestual i facial interpretant les diferents emocions de cada personatge.  

 

“Los valores educativos de la literatura son incalculables: educa la inteligencia, favorece 

el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, influye en la favorable formación y desarrollo 

de la imaginación creadora, educa el sentimiento humanitario, moral y de amor por lo 

propio, etc.” (Arévalo, 2011, p.12). 
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Com hem dit anteriorment, el fet que es puguin posar a la pell d’un personatge, els donarà 

l’oportunitat de fer una feina interior i els permetrà trobar estratègies per fer front davant 

situacions personals. Aquests entrenaments “emocionals” fomentaran al mateix temps 

l’autoestima, l’autoconcepte, la superació, entre d’altres, ja que si els personatges han 

aconseguit arribar a una meta, ells també poden, no?  

 

“La literatura que se presenta a la niñez de la primera infancia no pretende hacerlos 

escritores literarios, pero sí propone interesarlos en esta rama del arte, disciplinar sus 

facultades intelectuales, enseñarlos a recordar y expresar sus criterios, enseñarlos a tener 

iniciativas y opiniones propias y a asimilar el mensaje estético y ético de la obra” 

(Arévalo, 2011 p.39).  

 

Així doncs, és una activitat molt completa on els dóna la possibilitat d'adquirir un 

aprenentatge pedagògic, però també una formació del seu potencial.  

 

“Children’s knowledge of emotions and their ability to regulate them are important for 

building the social competence necessary to interact positively with peers, family, and 

teachers” (Denham, 2003, p.3). 

 

Figura 5. Classificació dels diferents tipus de desenvolupament que la literatura infantil pot aportar. 

Elaboració pròpia. 
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2. OBJECTIUS  

 

L’objectiu principal del present TFG és aprofundir l’educació emocional i extreure 

recursos literaris que puguin ser utilitzats per tota la comunitat educativa que ho desitgi.  

 

Objectius específics:  

• Dur a terme una recerca bibliogràfica per aprofundir en la qüestió de les emocions 

i la literatura infantil. 

• Cercar i identificar recursos literaris per treballar els apartats específics de la 

intel·ligència emocional. 

• Fer proposta d’activitats utilitzant els recursos literaris identificats que ens 

serviran  d’instrument i fil conductor per a la realització d’aquesta.  

3. METODOLOGIA  

3.1 Recerca bibliogràfica general 

En primer lloc, per poder treballar l’objectiu general, s’ha fet un recorregut i una revisió 

bibliogràfica per poder extreure una informació més precisa i així poder ajustar més el 

marc conceptual que inclou la part més teòrica de les emocions, la intel·ligència 

emocional i la literatura infantil. Seguidament, s’ha fet una recerca de contes per 

posteriorment, fer una selecció dels que més interessen. Així doncs, a partir d’aquesta 

selecció, es fa una pluja d’idees per a les futures propostes metodològiques.  

 

En relació amb els motors de cerca  per dur a terme el present TFG cal dir que tots els 

articles i textos s'ha consultat a través del Google Acadèmic i Dialnet. Aquestes fonts 

d’informació han ajudat a fer una recopilació d’un gran ventall d’articles i revistes i 

d’algun TFG on, així i tot, alguns d’ells han estat consultats, però no s’ha extret 

informació. Així doncs, els criteris que s’han seguit bàsicament per extreure informació 

dels documents ha estat que englobessin l’etapa d’Educació Infantil i aprofundissin amb 

les paraules claus d’aquest present TFG com són: educació emocional, emocions, 

literatura infantil i intel·ligència emocional. Així mateix, les propostes d’activitats 

(alguna d’elles) han estat també extretes de revistes educatives que ofereix el Google 

Acadèmic.  
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Per tant, tota la informació que es referia a l’etapa adolescent, o al paper del docent, o 

articles de caràcter més científic i neurològic han estat descartats del primer moment. En 

definitiva, tots els documents utilitzats han estat més educatius i centrats en el marc 

conceptual i metodològic de l’educació emocional dins l’etapa educativa de 3-6 anys.   

3.2 Recerca dels recursos literaris  

Així mateix, d’acord amb el Currículum d’Educació Infantil (2008, p.11) concretament 

dins el bloc 1 del Llenguatge verbal fa referència a l’aproximació dels contes quan 

exposa:  

 

• Escolta i comprensió de textos senzills (contes, relats breus...), tradicionals i 

contemporanis, com a font de plaer i d’aprenentatge, mostrant interès per 

compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les produccions 

literàries.  

• Utilització de la biblioteca amb respecte i cura, valorant-la com un recurs 

informatiu, d’entreteniment, plaer i recerca.  

• Cura dels llibres i contes i desig per utilitzar-los de manera autònoma. 

 

Finalment, els criteris que s’han tingut en compte per la selecció dels contes són els 

següents: 

Figura 6. Llista dels 4 criteris més importants per a la selecció dels contes. Elaboració pròpia. 
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• Estructura. Un bon llibre ha de tenir un inici, un nus i un desenllaç.  

• L’originalitat. Un bon llibre ha de ser original i també ens ha d’aportar un nou 

aprenentatge. 

• Extensió i vocabulari adients. Han d’estar adaptats a l’etapa de 3-6 anys per 

poder aconseguir treballar els criteris de la intel·ligència emocional de la manera 

més clara i òptima.  

• Valor educatiu i estètic. Ha de cridar l’atenció dels infants (a través 

d'il·lustracions atractives) encara que pesa més el valor educatiu, ja que el que 

més importa és que el significat de la història del conte comprengui l’aprenentatge 

que volem transmetre al nostre alumnat.  

3.3 Estructura de la proposta de les activitats  

La proposta de les activitats que més endavant ens trobarem seguiran una mateixa 

estructura amb una petita variant (l’instrument d’avaluació). Aquesta proposta es dividirà 

en cinc dinàmiques diferents. El fil conductor de cada dinàmica serà un conte específic 

on treballarà un dels cinc apartats de la intel·ligència emocional segons Salovey i Mayer.  

 

L’estructura serà la següent: 

Figura 7. Esquema de l’estructura general de cada activitat. Elaboració pròpia. 
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Com hem pogut veure, un dels apartats de l’estructura és l’instrument d’avaluació. Cal 

dir que algunes activitats comptaran amb el mateix instrument d’avaluació, però d’altres 

no, ja que depenent de l’objectiu de cada proposta serà més adient fer ús  d’un instrument 

o un altre. Així doncs, els instruments que es faran servir seran:  

 

Figura 8. Classificació dels diferents instruments d’avaluació. Elaboració pròpia. 

 

 
 

Per altra banda, cada proposta d’activitat estarà organitzada (durant el segon trimestre) 

de tal manera que compti amb una sessió principal que es farà a l’inici de setmana per 

poder seguir treballant amb altres dinàmiques relacionades amb el mateix conte aquella 

mateixa setmana. 

 

A més, l’exposició de cada conte serà en grup gran a diferència d’algunes activitats que 

requereixen la divisió del grup en dos que realitzen la mateixa activitat. La divisió del 

grup facilita el treball de forma més individualitzada (en aquest cas s’hauria de fer 

l’activitat quan es compta amb l’educadora de suport a dins l’aula).   
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En relació amb l’estructura del desenvolupament de cada dinàmica es comptarà amb un 

mateix model on implica l’organització en una sèrie de fases fixes que es repeteixen a 

cada activitat proposta. Seguidament de forma visual podem veure la seva estructura:  

Figura 9. Esquema de l’estructura general de cada sessió. Elaboració pròpia. 
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• 1. Fase prèvia: Durant l'assemblea del bon dia, l'educadora els hi anticiparà i els 

donarà una pinzellada de la proposta específica que realitzaran aquell dia. 

 

• 2. Fase ritual d’inici: L'educadora farà sonar la pandereta i això significarà que 

hauran de fer rotllana perquè és l'hora d'escoltar el conte. 

 

• 3. Fase del desenvolupament: L'educadora crearà un ambient acollidor i 

d'escolta activa per poder contar el conte. 

 

• 4. Fase del debat: Un cop acabat el conte, l'educadora donarà la possibilitat de 

que puguin compartir allò que els hi ha agradat més o menys, si els hi agradaria 

que tingués un altre final, entre altres preguntes que proposaria l'educadora. 

 

• 5. Fase de reproducció artística/ dinàmica: Una vegada acabat el debat, 

l'educadora els proposarà fer una activitat artística o una dinàmica específica 

relacionada amb el fil conductor del conte.  

 

• 6. Fase final: Un cop acabada la sessió del dia, l'educadora els convidarà a seure 

en rotllana per poder concloure la sessió. En aquest cas, l'educadora penjarà una 

gran cartolina on posarà: m'ha agradat la sessió d'avui? Així, cada un haurà 

d'elegir quin gomet aferrarà a la cartolina i explicar el perquè (si així ho desitja). 

Així doncs, hi haurà una cistella amb gomets de tres colors diferents: vermell (no 

m’ha agradat gens l’activitat), groc (no m'ha agradat gaire) i verd (m’ha agradat 

la dinàmica).  

 

Finalment pel que fa a la proposta d’activitats, alguna part d’elles seran extretes de 

l’article Preschool Through Primary Grades: Using Picture Books to Promote Social-

Emotional Literacy  URL: https://www.jstor.org/stable/ycyoungchildren.71.3.80 

 

 

 

 

 

https://www.jstor.org/stable/ycyoungchildren.71.3.80
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4. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS 

 

A continuació ens trobem amb un total de cinc taules dividides per sessions. A cada sessió 

hi apareix un conte específic a treballar que serveix com a punt de partida de cada 

proposta.  

 

A més, cada taula té la mateixa estructura: títol del conte, resum de l’àlbum il·lustrat, 

espai, distribució de grup, objectiu específic (cada un és un dels cinc apartats de la 

intel·ligència emocional), durada, material, el seu desenvolupament ( amb la sessió 

principal i diferents dinàmiques) i una breu explicació d’avaluació (on a l’annex hi trobem 

un model específic de cada un).  
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SESSIÓ 1. Tinc un volcà 
Títol Tinc un volcà  (Joan Turu i Miriam Tirado) 

Resum de l’àlbum 

il·lustrat 

N’Alba no ho sabia, però a dins de la seva panxa té un volcà. De vegades, 

quan està enfadada, aquest volcà s’encén i explota. Així el foc ho crema 

tot i n’Alba no li agrada gens tenir aquesta sensació. Però, una nit una fada 

li explica què pot fer quan s’enrabia (fer unes respiracions) i aquell truc li 

servirà per descobrir noves sensacions i al mateix temps ho podrà 

ensenyar al seu pare que també sovint té un volcà a dins seu i no ho sap! 

Espai Aula de 4 anys. 

Distribució del 

grup 

Grup sencer. 

Objectiu específic Reconèixer i gestionar l’emoció de la ràbia.  

Durada Sessió principal: 50 minuts + petites dinàmiques: 20-30 minuts. 

Materials • Conte Tinc un volcà. 

• Titelles: fada, volcà, Alba i pare.  

• Pandereta. 

• Material per fer el volcà. 

• Mural i gomets. 

Desenvolupament Sessió 1:  

Aquesta serà la sessió principal on a continuació es veu com es segueix amb 

l’estructura  mencionada anteriorment. Així, l'educadora planificarà 

aquesta activitat el dilluns per poder tenir temps de realitzar les petites 

dinàmiques durant aquella mateixa setmana i no perdre el fil.  

 

• Fase prèvia: 

En aquesta sessió el conte protagonista serà Tinc un volcà. Així doncs, per 

iniciar la sessió del conte, com a forma rutinària, l’educadora els hi haurà 

anticipat durant l’assemblea que just després d’aquesta serà l’hora de contar 

un conte molt interessant on la protagonista té moltes ganes de presentar-se 

i explicar-los a tots ells un truc màgic que un personatge li ha regalat!  
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• Fase inici:  

Així, la mestra farà sonar la pandereta i tots s’aixecaran per anar a seure's 

al racó de la lectura. Quan tots es trobin asseguts els demanarà si estan 

preparats per descobrir el truc màgic de l’Alba.  

 

• Fase desenvolupament: 

En primer lloc, quan tots els infants es trobin  asseguts els hi recordarà (en 

veu alta i fent els gests) les normes del contacontes: 

“Ulls de mussol, orelles d’elefant, boqueta de formiga i cul d’arbre”. 

 

Un cop tots estiguin en silenci, la mestra els mostrarà una capsa on a dins 

ella hi haurà el conte i les titelles protagonistes del conte ( Alba, fada, volcà 

i pare). En aquest cas es necessitaran quatre voluntaris per subjectar la titella 

quan sigui necessari ( si hi ha més de quatre voluntaris, l’encarregat del dia 

elegirà els voluntaris). 

 

Així doncs, és l’hora de contar el conte! Mentre l’educadora va contant el 

conte, els voluntaris estaran pendents per treure la titella que se’ls hi ha 

assignat anteriorment.  

 

Durant l’explicació del conte, l’educadora anirà fent preguntes com: 

• Què creieu que passarà? 

• Heu vist aquesta fada màgica mai?  

• I el seu pare, trobeu que sabrà fer servir el truc màgic? 

 

• Fase del debat: 

Un cop finalitzada l’exposició del conte, és l’hora d’obrir debat i compartir 

tot allò que pensen i senten just després d’haver escoltat amb molta atenció 

el conte. Primer de tot, l’educadora els hi mostrarà un objecte (en aquest cas 

serà una vareta màgica) i els hi recordarà que aquesta vareta serveix per 

agafar el torn de paraula i, per tant, si no tenen la vareta només han 

d’escoltar amb les orelles ben obertes. 
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Així, aniran passant la vareta i cada un dirà el que consideri (sense que la 

mestra els doni pistes) sinó que en aquell moment és el torn d’obrir-se i 

compartir el que senten: si li ha agradat o no, si l’havia sentit mai, si creuen 

que aquest truc és un bon truc, entre d’altres. En cas que la mestra vegi que 

falta participació o necessiten ajuda, l’educadora anirà fent preguntes a 

l’atzar per seguir amb el fil del debat.  

 

• Fase reproducció artística/dinàmica: 

Anem a fer el volcà de la ràbia!  

Just després del pati se segueix la sessió. Així, tots es seuran en rotllana i 

l’educadora posarà al mig el material necessari per fer el volcà en erupció. 

Així mostrarà el material que necessiten: argila, plastilina, vinagre, aigua, 

una cullera, bicarbonat sòdic i gel. Amb l’ajuda de l’educadora i alguns 

voluntaris formaran el volcà que quan se li posi el vinagre i el bicarbonat, 

el volcà eructarà.  

A continuació s’adjunta l’enllaç d’un vídeo on explica pas a pas la creació 

del volcà: https://www.youtube.com/watch?v=_XI8SCKs2N4. 

 

Un cop acabat, l’educadora els hi farà la petita reflexió que quan el volcà 

eructa s’han d’imaginar com si fos la ràbia que senten quan s’enfaden o 

alguna cosa que no els hi agrada. Doncs així, s’ha d’intentar que no surti la 

lava del volcà i per fer-ho es pot seguir el truc de la fada que ha explicat la 

protagonista del conte!  

 

• Fase final:  

Per acabar la sessió principal, és el moment de donar l’oportunitat d’avaluar 

la sessió. Així, l’educadora els hi explicarà la dinàmica dels gomets: hi ha 

tres colors diferents de gomets (verd, groc, vermell). El verd significa que 

m’ha agradat molt l’activitat; el groc, m’ha agradat una mica i  el vermell 

no m’ha agradat gens. Així, cada infant haurà d’agafar el gomet que senti i 

aferrar-lo a la cartolina. Mentre per grups de taula s’aixequen i van a posar 

https://www.youtube.com/watch?v=_XI8SCKs2N4
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el gomet, l’educadora en veu alta els demanarà si algun d’ells hauria canviat 

res o si algú ha posat que no li ha agradat gens i vol explicar el perquè.  

 

Per poder seguir treballant amb el recurs del conte Tinc un 

volcà,  l’educadora dins la seva programació de la mateixa setmana també 

tindrà inclòs en diferents dies altres petites dinàmiques relacionades amb el 

recurs del conte Tinc un volcà.  

 

Dinàmica 1.1: 

Proposar que ells siguin els protagonistes i realitzin una activitat conjunta 

amb els seus pares. En aquest cas, l’infant és l’encarregat de contar el conte 

a la seva família. Així també, seria interessant documentar-ho per mitjà de 

fotografies ja que donaria la possibilitat de compartir l’experiència amb la 

resta de companys durant una assemblea.  

 

Dinàmica 1.2: 

Fer servir la pintura de forma lliure on cada infant tingui l’oportunitat 

d'expressar a través de l’art l’emoció de la ràbia. Aquesta dinàmica està 

extreta de: https://www.jstor.org/stable/ycyoungchildren.71.3.80 

 

“Feeling lines and shapes Feeling lines and shapes is an artistic strategy 

involving the use of similes or metaphors to connect colors and images 

with emotions. When a child experiences a strong emotion, the teacher 

encourages the child to compare the emotion to the way she—or a 

character in the story—feels, and then represent it, choosing from a variety 

of artistic media, such as crayon, paint, or collage. For example, in the 

picture book When Sophie Gets Angry, the metaphor “Sophie is a volcano, 

ready to explode” conveys Sophie’s feeling of anger. This strategy 

provides a developmentally appropriate and creative outlet for children to 

express their emotions, and can be easily adapted to meet individual 

interests. For example, children select the artistic materials and style they 

want to use to represent their emotion while imagining a metaphor or 

simile” (Harper, 2016, p.85). 

https://www.jstor.org/stable/ycyoungchildren.71.3.80
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Avaluació Per avaluar aquesta sessió, serà interessant fer servir l’instrument de la 

graella general ja que és una eina que servirà al docent per veure de forma 

global com ha anat la primera dinàmica literària i al mateix temps li donarà 

l’oportunitat de fer canvis en futures propostes.  

 

La graella general és una fitxa on s’ha d’especificar el títol de l’activitat per 

poder tenir-ho més ben localitzat. Seguidament apareix una columna amb 

diferents ítems relacionats amb el conte, l’activiat principal, l’interés dels 

infants davant les dinàmiques, entre d’altres. Al costat de la columna hi ha 

els quatre quantificadors de més a menys ( molt, bastant, poc i gens) per 

poder fer un tic al cercle del quantificador que l’educadora trobi més adient.  

 

(A l’annex 1 es pot veure la graella esmentada).  
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SESSIÓ 2. Respira 
Títol Respira (Inés Castelbranco)  

Resum de l’àlbum 

il·lustrat 

Aquest conte mostra a través d’una conversa entre mare i fill diferents 

maneres de respirar. Però cada forma de respirar ho imaginen a través d’un 

objecte o alguna cosa per fer-ho més real i conscient. No es pot oblidar que, 

la respiració es troba totalment connectada amb les emocions.  

 

Molt sovint, els adults transmeten als infants una vida accelerada i que 

d’important és, saber aturar i fer servir com a mètode bàsic les respiracions 

per connectar amb l’interior?  

 

La respiració ajuda a suavitzar situacions més problemàtiques o angoixants 

i aquest conte és un instrument clau per gestionar l’interior i tot allò que 

senten, és a dir dóna la possibilitat de ser més conscient de cada emoció i 

tenir una bona eina per poder gestionar aquestes emocions des de ben petits.  

Espai Aula de 4 anys. 

Distribució del 

grup 

Grup sencer. 

Objectiu específic Treballar la competencia de manejar les pròpies emocions. 

Durada Sessió principal: 45 minuts + petites dinàmiques 15 minuts. 

Materials • Conte Respira 

• Material conte: vaixell de paper, globus, rosa, coet, mussol, moix. 

• Paper de diari. 

• Cola blanca. 

• Targetes blanques de cartolina. 

• Capsa. 

• Mural blanc. 

• Farina, arròs, arena i terra. 

• Tèmpera. 

Desenvolupament Sessió 2.  

• Fase prèvia: 

Durant l’assemblea, l’educadora els mostrarà unes targetes en blanc i els hi 

demanarà si tenen idea del que es farà amb elles. A partir de les targetes 
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l’educadora els hi dirà que això formarà part del material de la sessió 

principal que més tard duran a terme. Així doncs, guardaran les targetes per 

a més tard i es seguirà amb l’assemblea del dia. 

 

• Fase inici: 

L’educadora es mirarà la llista de participació dels infants i elegirà a l’infant 

que menys hagi participat durant aquell trimestre. Així, l'infant serà 

l'encarregat de fer sonar la pandereta per avisar a la resta de companys que 

és l'hora d'escoltar un conte. Però aquesta vegada l'infant tocarà la pandereta 

suaument per entrar ja dins l'ambient del conte. 

 

• Fase desenvolupament: 

És el moment de contar el conte. Iniciarà el conte i quan acabi, els proposarà 

que alguns voluntaris es posin al mig del cercle i recordin les diferents 

respiracions. Així, d'un amb un aniran sortint i agafaran el material que 

necessitin per fer la respiració en concret. Per exemple l'infant que vulgui 

recordar la respiració del coet, agafarà el coet i la representarà a través de 

l’expressió corporal. Un cop representada, l'educadora convidarà a la resta 

dels companys a imitar la mateixa respiració. Per fer-ho, ho acompanyarà 

d’una música relaxant i amb les finestres tancades per tal d'ambientar el lloc 

més acollidor. 

 

Per finalitzar aquesta fase, l'educadora els proposarà d’utilitzar les targetes 

en blanc per convertir-les en les targetes de les respiracions. Aquestes, 

serviran com a material permanent a dins l'aula i es convertirà amb una eina 

essencial per fer-les servir en moments on l'ambient de la classe necessiti 

tornar a la calma o altres situacions més específiques on per exemple un 

infant que es mostra molt nerviós, les pugui utilitzar de forma autònoma 

aconseguint posar-se més tranquil. 
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• Fase del debat: 

A continuació, agafarà un objecte de la clase ( per exemple una pilota) que 

servirà per tenir el torn de paraula, és a dir, qui tengui la pilota, tindrà 

l’oportunitat d’expressar alguna cosa relacionada amb el conte i per tant, la 

resta de companys han d’escoltar. 

 

Posteriorment, els hi escriurà algunes preguntes a la pissarra i de forma 

aleatòria els hi passarà la pilota i tindran la possiblitat de contestar. En cas 

de no voler respondre, l’infant pot passar la pilota al company del seu costat. 

Així doncs, les preguntes poden ser:  

 

• Coneixíeu aquestes respiracions? 

• Quina us ha agradat més? Per què? 

• Considereu que les respiracions del conte poden servir a dins l’aula? Per 

què? 

 

(El nombre total de preguntes variarà depenent de la participació del grup 

en aquell precís moment). 

 

• Fase reproducció artística/dinàmica: 

Per tal de mantenir l'entorn relaxat, la mestra els proposarà una dinàmica 

artística, però al mateix temps d'expressió corporal i emocional. 

 

Primerament, la mestra convidarà als infants a llevar-se les sebates i els 

calcetins per posteriorment observar el mural que es troba estirat al terra de 

l'aula. 

 

A continuació, l’educadora els hi explicarà que hauran d’escoltar els 

diferents sons que ella anirà possant i hauran de fer passes de forma lliure 

per sobre del mural. Aquesta música serà de sons de la naturalesa: ones de 

la mar, pardals, vent suau, pluja, entre d'altres. 
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Així doncs, al damunt del mural hi haurà el següent material: arena, pintura 

de tèmpera, farina i arròs de colors. L’educadora els convidarà a caminar 

per damunt d’ell i al mateix temps podran fer les respiracions del conte. 

 

• Fase final:  

Per finalitzar la sessió principal, l’educadora els proposarà d’avaluar 

l’activitat a través de la dinàmica dels gomets, però aquesta vegada amb la 

variant de fer-ho en dos grups on cada infant podrà comentar el perquè de 

l’elecció del gomet en concret. Així, l’educadora dividirà el gran grup en 

dos i amb l’ajuda de l’educadora de suport podran escoltar les opinions de 

tots els infants i al mateix temps prendre nota. 

 

Dinàmica 2.1: 

Cada dia durant l’assemblea, l’educadora agafarà de forma aleatoria una 

de les targetes i demanarà un voluntari per mirar-se-la i representar-la a tot 

el grup amb l’objectiu d’aquell dia només treballar aquella respiració en 

concret. Per exemple, quan tornen del pati i els infants necessiten tornar a 

la calma, l’educadora els hi pot donar la paraula mágica: cohet! I així, ells 

entendran que necessiten practicar aquella respiració.  

 

Dinàmica 2.2: 

A través d’un full informatiu la mestra proposarà a les famílies mirar amb 

el seu fill el conte Respirar en digital. Un cop visualitzat, cada infant 

podrà portar un dibuix de l’objecte de la respiració que més els hi hagi 

agradat o més hagin fet servir amb la seva família. 

 

A mesura que vagin portant els dibuixos, cada infant tindrà la possibilitat 

d’explicar el seu dibuix. Tot i que es compta amb la participació de les 

famílies, també es contempla que algunes d’elles no ho realitzin i per tant, 

si l’educadora ha deixat passar un marge de temps prudencial i algun 

infant encara no ha fet cap dibuix, els donarà l’oportunitat de fer el dibuix 

dins l’aula i també poder compartir-ho amb els seus companys. 
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Avaluació L’instrument d’avaluació d’aquesta activitat és una fitxa on s’anoten les 

diferents aportacions dels infants, és a dir, durant l’avaluació dels gomets o 

altres moments de la sessió principal l’educadora comptarà amb aquest full 

on podrà anar observant i anotant algunes idees o aspectes importants a 

destacar d’algun infant en concret. 

 

Així doncs, aquesta fitxa d’avaluació es troba dividida en diferents 

requadres en blanc amb els noms dels alumnes a dalt de cada requadre. 

 

(A l’annex 2 es pot veure la fitxa esmentada). 
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SESSIÓ 3. Jo vaig amb mi 
Títol Jo vaig amb mi ( Raquel Diaz) 

Resum de l’àlbum 

il·lustrat 

Jo vaig amb mi és un conte del tot idoni per treballar l'autoestima en 

qualsevol moment de la vida, però que més important que començar a 

treballar-la des de ben petits recordant que en la diferència hi ha el gust.  

 

La protagonista Sol està enamorada del Martí, però ell no s’hi fixa en ella. 

La Sol demana consell als seus amics i li diuen que es tregui les cues, les 

ulleres, les pigues, el somriure i que no xerri tant. En Martí, quan ja no 

porta res, s’hi fixa en ella, tanmateix ella s'adona que ha deixat de ser qui 

era i decideix recuperar tot allò que la caracteritza i la fa sentir única. 

 

Cada infant té una manera de pensar, fer, aprendre, confiar, de relacionar-

se diferent de la resta i amb això consisteix que, cada individu tengui la 

seva personalitat i pugui mostrar-se en la seva màxima essència.  

 

Aquest conte al mateix temps dóna ales per motivar-se i veure la vida 

d’una forma diferent: "Jo vaig amb mi i em miro i em veig. Tinc ales!" 

 

Espai Aula de 4 anys. 

Distribució del grup Grup sencer. 

Objectius Utilitzar el potencial existent per automotivar-se.  

Durada Sessió principal: 45 minuts + petites dinàmiques: 15 minuts. 

Materials • Conte Jo vaig amb mi. 

• Imatges complements + imatge gran de na Sol. 

• Pandereta. 

• Pintures cera. 

• Folis en blanc. 

• Autoretrats impresos de cada infant. 

• Gomets. 

• Revistes. 

• Adhesius. 
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Desenvolupament Sessió 3:  

• Fase prèvia:  

En aquesta sessió el conte protagonista serà Jo vaig amb mi. L’educadora, 

durant l’assemblea, els hi mostrarà unes imatges impreses amb un velcro 

al darrere. Aquestes imatges són tots els complements que porta la 

protagonista del conte: ales, ulleres grans, ocells, pigues, la boca 

(somriure), paraules (lletres). Però, l’educadora els hi explicarà que totes 

aquestes imatges tenen relació amb el conte que més tard escoltaran amb 

molta atenció.  

 

• Fase inici:  

És l’hora de fer sonar la pandereta per indicar que tots els infants tindran 

el plaer d’escoltar i descobrir una nova història.  

 

• Fase desenvolupament:  

Primerament, quan tothom es trobi col·locat en rotllana, l’educadora 

col·locarà les imatges que prèviament ha mostrat a la pissarra per 

seguidament contar el conte.  

 

Però abans, la protagonista del dia recordarà les normes del contacontes: 

“Ulls de mussol, orelles d’elefant, boqueta de formiga i cul d’arbre”. 

 

A continuació l’educadora començarà a contar el conte Jo vaig amb mi. 

Un cop hagi acabat de contar-lo la mestra col·locarà una imatge gran de 

la Sol (sense cap dels seus complements) juntament amb les imatges que 

anteriorment ha presentat i els hi formularà la següent pregunta:  

Sense contestar en veu alta, creieu que na Sol necessita tots aquests 

complements per sentir-se bé? O amb algun d’ells ja es sent còmoda?  

 

• Fase del debat:  

Així, l’educadora els deixarà pensar uns segons i després demanarà 

voluntaris per escoltar les seves respostes amb l’objectiu final que serà 
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descobrir que la Sol per ser feliç i no perdre la seva essència, necessita 

tots els seus complements.  

 

A més a més, obrirà el debat i els hi demanarà de forma voluntària quines 

qualitats tenen ells que els hi agraden i quines no i per què? Cal recordar 

que en tot moment han de ser ells mateixos que vulguin participar i parlar 

de les seves qualitats.  

 

Per concloure, l’educadora els hi farà la petita reflexió que s’ha de ser 

fidel a un mateix evitant condicionar-se pel que diran. Cada persona té 

unes qualitats que el fan igual d’especial i això és el que ens fa diferents 

de tota la resta. Un món on tothom vestís de la mateixa manera seria una 

mica monòton, no?  

 

• Fase reproducció artística/dinàmica:  

Just després de tornar del pati es segueix amb la sessió i en aquest cas és 

el moment de fer un autoretrat. L’educadora els hi mostrarà un exemple 

seu perquè així puguin fer-se la idea i els hi serveixi de model. Tot i així, 

els hi recordarà que cada individu té les seves peculiaritats i que són les 

que ens fan especials! 

 

Primer de tot, l’educadora els hi donarà un full en blanc a cada infant i 

amb pintures de ceres podran fer el seu autoretrat. Quan vagin acabant, la 

mestra els hi donarà una fotografia A4 de la seva cara perquè puguin 

dibuixar i pintar al seu damunt de forma lliure allò que desitgin o 

simplement mirin l’autoretrat de la fotografia i puguin afegir algunes 

coses que s’han deixat al seu autoretrat.  

 

Finalment, tots aquests autoretrats formaran un gran mural que serà penjat 

a l’aula.  

• Fase final:  

Per finalitzar la sessió principal de Jo vaig amb mi l’educadora els hi 

recordarà que és l’hora de posar el gomet del color que trobin i aquest cop 
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el gomet el podran col·locar a la fotografia que els hi ha entregat 

l’educadora anteriorment. 

 

Dinàmica 3.1: 

La mestra els hi proposarà fer un collage amb trossos de revista de 

persones formant així una altra persona diferent. 

 

Dinàmica 3.2: 

L’educadora els hi mostrarà unes targetes que haurà creat anteriorment. 

Aquestes targetes seran la Sol amb els seus complements, però a cada 

targeta li faltarà o li sobrarà algun complement i han de descobrir les 

diferències.  

 

Dinàmica 3.3: 

L’educadora proposarà que cada infant porti a l’assemblea algun objecte 

amb el que es senti identificat i donarà pas a tots aquells que vulguin 

compartir-ho amb la resta de companys i puguin explicar el motiu de 

l’elecció del seu objecte en concret.  

 

Avaluació L’instrument que es farà servir en aquesta sessió serà l’observació directa. 

En aquest cas, l’educadora tindrà un full model on anirà fent petites 

anotacions dels aspectes que més li cridin l’atenció i vulgui destacar. 

Així mateix, aquestes observacions dels infants podran servir per 

acompanyar-ho amb una documentació fotogràfica penjada al bloc de 

l’escola. És a dir, si l’educadora apunta alguna cosa que li hagi sorprès 

d’un infant en concret, és una informació que després pot fer servir al bloc 

o simplement comentar-ho amb la seva família en alguna tutoria en 

concret. 

 

Aquesta fitxa es troba dividida en diferents requadres en blanc on a cada 

requadre es troba escrit el nom d’un alumne.  

 

( A l’annex 3 es troba la fitxa d’avaluació).  
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SESSIÓ 4. Prohibida l’entrada als elefants 
Títol Prohibida l’entrada als elefants ( Lisa Mantchev) 

Resum del conte El present conte ajudarà a comprendre la importància de ser oberts i 

empatitzar amb l’entorn ja que a ningú li agrada sentir-se exclòs. El 

problema que té el protagonista és que ha adoptat un elefant com animal 

de companyia i no està ben vist per la societat perquè no el deixen entrar 

a la festa. Però, amb l’ajuda d’altres amics juntament amb els seus 

animals de companyia que tampoc són acceptats i es troben a la mateixa 

situació, decideixen crear un equip on tots siguin benvinguts.  

 

Treballar la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre, fomentar l’amistat 

i cohesió de grup no és una tasca fàcil. L’escola és un entorn on es crea 

una gran comunitat formada per tots els infants juntament amb les 

famílies i equip docent.  

 

Allà, es van creant conflictes i situacions més  o menys problemàtiques 

que necessiten ser tractades amb naturalitat per tal d’arribar acords i 

trobar una solució en equip.  

 

Espai Aula de 5 anys. 

Distribució del grup Grup sencer. 

Objectius Fomentar la capacitat de posar-se en el lloc dels altres.  

Durada Sessió principal: 45 minuts + petites dinàmiques: 15-20 minuts.  

Material • Conte Prohibida l’entrada als elefants. 

• Pandereta. 

• Petit elefant. 

• Animals de fusta (gossos, gats, gallines, conills i dos elefants). 

• Cova de cartró.  

• Mural blanc. 

• Pintures. 

• Gomets. 

• Fotografia d’un elefant.  
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Desenvolupament  

Sessió 4:  

En aquesta sessió principal es segueix la mateixa estructura que les 

anteriors amb petits canvis per tal d’evitar la monotonia i repetició de 

cada fase.  

• Fase prèvia:  

El conte protagonista serà Prohibida l’entrada als elefants. Els infants 

ja estaran assabentats de la planificació del dia, ja que durant l’assemblea 

l’educadora els hi ha presentat la portada del llibre per tal d’atreure 

l’interès i les ganes d’escoltar-lo més endavant. 

 

• Fase inici:  

El protagonista del dia serà l’encarregat de fer sonar la pandereta per 

indicar que han de seure al racó de la lectura. Tots es trobaran asseguts 

i al mig del racó hi haurà el conte i un petit elefant que els esperen amb 

ànsies per ser contats! 

 

• Fase desenvolupament:  

L’educadora amb l’ajuda del petit elefant protagonista recordaran en veu 

alta les normes del contacontes: “Ulls de mussol, orelles d’elefant, 

boqueta de formiga i cul d’arbre!”  

 

Una vegada recordades les normes, es començarà a explicar el conte. Es 

contarà el conte sempre intentant captar l’atenció dels més petits (fent 

sons, onomatopeies, canviant el to de veu (fort, fluix; greu i agut) 

demanant un petit ajut d’alguns dels infants, fent moviments...). 

 

Durant l’explicació del conte, l’educadora anirà observant si algú està 

més despistat i en cas de ser així, l’ajudarà a tornar a entrar dins el fil de 

la història a través d’alguna expressió que se senti identificat com podria 

ser: Joan, tu també has vist com se sent l’elefant, oi? I just després, 

l’educadora seguirà contant el conte.  
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•  Fase del debat:  

Un cop acabat l’exposició del conte, es proposarà fer una dinàmica que 

ajudarà a encetar el debat més fàcilment.  

 

Doncs així, l’educadora els hi donarà a cada un d’ells (a dins la seva mà) 

un petit animal de fusta i no ho podran mirar fins que no estiguin tots 

repartits. Hi haurà cinc tipus d’animals (gossos, gats, gallines, conills i 

elefants). Tanmateix però, només hi haurà dos elefants de fusta.  

  

Quan tothom tingui un animal de fusta, els convidarà a aixecar-se i 

dirigir-se a una cova feta de cartró on posa: Prohibida l’entrada als 

elefants! Així, tots aniran entrant menys dos elefants de fusta que 

quedaran defora de la cova.  

 

Quan tots es trobin dins la cova, veuran com els dos elefants no han 

entrat a dins. A partir d’aquí és quan s’obrirà el debat i l’educadora els 

hi demanarà als dos elefants com es senten.  

 

Finalment, es farà la reflexió: les diferències són obstacles que posen les 

persones i som nosaltres mateixos que hem d’eliminar-los. Ser diferents 

no implica que no puguem ser amics i és responsabilitat de tots fer que 

tots ens sentim a gust a l’aula. 

 

• Fase reproducció artística: 

En aquesta fase, l’activitat és fer un cartell enorme entre tots que posi: 

Benvinguts a tots i totes!  

 

Aquest cartell quedaria de forma permanent dins l’aula i així tenir 

present que tota persona és benvinguda. En relació amb la realització del 

cartell, l’educadora ja ho tindria escrit i entre tots pintarien amb diferents 

utensilis d’art aquelles grans lletres.  
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• Fase final:  

Pel que fa la fase final, es seguiria la mateixa metodologia que les 

anteriors fent servir els gomets, però per canviar una mica la dinàmica, 

l’educadora posaria un elefant aferrat a la pissarra i cada infant li 

aferraria a damunt el gomet que cregui oportú.  

 

Dinàmica 4.1:  

Fer cub de les emocions. Aquesta activitat està extret de 

l’article:  https://www.jstor.org/stable/ycyoungchildren.71.3.80 

 

“Emotion cube: An emotion cube displays six faces representing the 

feelings—embarrassed, angry, proud, happy, sad, and nervous—

associated with common emotions. Emotion cubes can be adapted and 

used with children of different ages.  

Young children can roll a die, identify a storybook character that 

experienced a similar emotion, and recall the details of the event that 

provoked the character’s emotion. Very young children can state an 

emotion such as sadness, and then replicate that emotion, using the cube 

as a guide to exaggerate their own facial features in a drawing or in a 

mirror to display that emotion. Children who lack the language to 

express emotions can match faces on the cube with corresponding 

language labels to learn a vocabulary for emotions” (Harper, 2016, 

p.84). 

 

Fent aquest cub de les emocions, se’n podran adonar quina és l’emoció 

que sent l’elefant quan no l’accepten a la festa i quina és quan creen un 

grup on tots són benvinguts.  

 

Dinàmica 4.2: 

L’educadora posaria al terra un gran mural i cada infant, de forma 

lliure, podria pintar allò que ha sentit després d’escoltar la història del 

conte. La mestra així, aniria mirant allò que dibuixen i els hi aniria 

preguntant de forma individual sobre la seva creació.  

https://www.jstor.org/stable/ycyoungchildren.71.3.80
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Avaluació L’instrument d’avaluació en aquesta activitat serà la graella d’avaluació 

individual. Per tant, l’educadora marcaria els cinc primers de la llista per 

avaluar-los de forma individual. D’aquesta manera, els cinc següents es 

podrien avaluar durant una altra sessió i així successivament.  

 

Pel que fa l’estructura de la taula d’avaluació es troben dues caselles on 

s’ha de posar el nom i llinatge de l’infant juntament amb el títol de 

l’activitat. Seguidament apareixen diferents ítems relacionats amb 

l’activitat específica juntament amb els quatre primers nombres ( de l’1 

al 4). L’educadora marcarà a la casella del nombre més baix o més alt 

depenent de si l’infant ha assolit o no l’objectiu que s’està avaluant.  

 

(A l’annex 4 hi trobem la fitxa d’avaluació esmentada). 
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SESSIÓ 5. La millor sopa del món 
Títol La millor sopa del món (Susana Isern i Mar Ferrero) 

Resum del conte El present conte és un conte que tota aula hauria de tenir dins la seva 

biblioteca. El conte exposa la importancia de tenir cura dels petits detalls 

i saber-los valorar com mereixen.  

 

La millor sopa del món, mostra com una petita tortuga està fent el seu 

sopar dins la seva cabanya, però defora neva molt i diferents animalons 

van entrant i aporten algun aliment per posar dins la sopa i allà es queden 

jugant, compartint anècdotes mentre s’està fent aquella deliciosa sopa. 

Finalment, quan ja han sopat, li pregunten a la tortuga que li ha posat 

perquè sigui tan bona i la tortuga li respon: “l'ingredient sou tots 

vosaltres”.  

 

Així doncs, es pot veure com fent treball en equip tot és molt més fàcil. 

Si la tortuga no hagués acceptat l’entrada de tots aquells animals a dins 

casa seva hauria perdut una experiència inoblidable de rialles, jocs i 

convivències en grup!  

 

La millor sopa del món ensenya com aprendre a aprendre dels altres és 

una tasca imprescindible per poder ser partícip de la societat de forma 

sana i amb respecte.  

Espai Aula de 4 anys. 

Distribució del grup Grup sencer. 

Objectius Treballar la creació de les relacions socials. 

Durada Sessió principal: 50 minuts + petites dinàmiques: 15-20 minuts.  

Material • Olla i cullerot. 

• Tortuga. 

• Fruits vermells, pastanagues, ceba, mel, pebres, porros i 

xampinyons. 

• Plastilina. 

• Fruita. 

• Música. 
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Desenvolupament Sessió 5.  

• Fase prèvia: 

En la present sessió, el conte protagonista serà La millor sopa del món. 

Així doncs, l’educadora durant l’assemblea els mostrarà el que ha portat 

de casa seva: una olla enorme i tots els ingredients que necessita la sopa 

del conte.  

 

Seguidament, els hi preguntarà: per què creieu que he portat això? I ella 

els hi explicarà que aquest material servirà per contar el conte del dia 

que més tard tindran el plaer d’escoltar.  

 

• Fase inicial: 

L’educadora amb un pal de fusta i l’olla farà el renou com sempre ho fa 

amb la pandereta. Així, els infants deixaran allò que estaven fent per fer 

una rotllana i estar preparats per escoltar el conte. 

 

• Fase desenvolupament: 

L’educadora agafarà una tortuga de la capsa d’animals que tenen dins 

l’aula i ella serà la que els hi recordarà les normes del contacontes: “Ulls 

de mussol, orelles d’elefant, boqueta de formiga i cul d’arbre!”  

 

És l’hora de contar el conte. Amb l’ajuda d’alguns voluntaris mentre 

l’educadora va contant el conte, cada voluntari serà l’encarregat de posar 

l’ingredient que ens indica el conte a la sopa.  

 

Un cop acabat el conte, l’educadora els hi demanarà si es menjarien 

aquesta sopa amb tots aquests ingredients? Potser alguns responen sí i 

d’altres no,  però ella els hi faria la reflexió que el més important d’aquell 

moment junts no és la sopa, sinó les amistats i el bon ambient creat fan 

i tot que la sopa tingui el millor gust del món.  
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• Fase de reproducció artística/ dinàmica: 

Durant aquesta sessió, la part artística serà fer amb les seves pròpies 

mans els ingredients que més els hi hagin agradat de la sopa del conte. 

Aquests ingredients els podran fer amb plastilina i amb l’ajuda d’alguns 

motles que ja tenen forma de fruites i verdures.  

 

• Fase debat: 

Aprofitant la creació amb la plastina dels diferents ingredients, 

l’educadora els convidarà a explicar quin ingredient/s han creat.  

 

Seguidament, s’obrirà el debat i l’educadora amb el cullerot (serà 

l’instrument de respectar el torn de paraula) els convidarà a parlar sobre 

el conte. Però, per tal de rompre una mica el gel començarà l’educadora 

amb el cullerot en la mà i dirà: Jo aquest conte em fascina, ja que em 

recorda quan anem a un dinar amb tota la meva família materna. I tu, 

Pau? Què és allò que t’ha agradat més del conte?  

 

Així doncs, a partir de les seves respostes, l’educadora aniria enllaçant i 

fent petites reflexions amb l’objectiu d’arribar a la reflexió que l’amistat 

val or i s’ha de cuidar per gaudir-la.  

 

• Fase final:  

Per donar per acabada la sessió principal, l’educadora els hi recordarà 

la rutina de posar el gomet i aquesta vegada el posaran a la cartellera 

de la planificació del dia on hi haurà un espai per posar-lo.  

 

Dinàmica 5.1  

La mestra demanarà que cada infant l’endemà porti la seva fruita 

preferida a l’escola. Així, reunirà totes les fruites que tots han portat i 

les mesclarà amb l’objectiu de fer una sopa de fruita per a tots! Però… 

per fer la sopa hi ha un procés i entre tots es distribuiran les tasques per 

fer treball en equip! Alguns tallaran, d’altres pelaran la fruita, d’altres 

pararan taula, entre d’altres.   
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Dinàmica 5.2: 

L’educadora els proposarà fer una activitat més de moure el cos. Ballar! 

Una de les coses que feien aquells animalons era ballar! Doncs així ho 

faran també ells! Es posaran diferents cançons i podran ballar de forma 

lliure (amb parelles, sols, fent una rotllana, saltant, etcètera).  

Avaluació L’instrument d’avaluació serà l’avaluació a través del debat. Així, quan 

els infants exposin la seva opinió o comparteixin alguna cosa a destacar, 

la mestra podrà fer anotacions que li serviran per fer l’informe final o 

com a base per acompanyar a la documentació fotogràfica d’aquell 

infant.  

 

Pel que fa l’estructura de la fitxa és la mateixa que la de la sessió 2. Per 

tant, la fitxa d’avaluació es troba dividida en diferents requadres en blanc 

amb els noms dels alumnes a dalt de cada requadre juntament amb una 

casella per especificar la data i nom de l’activitat.  

 

(A l’annex 2 s’hi troba la fitxa d’avaluació).  
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5. DISCUSSIÓ 

 

Per concloure aquest present treball com bé s’ha esmentat anteriorment, l’objectiu 

principal d’aquest és aprofundir en l’educació emocional a través de la literatura infantil. 

Aquest s’ha traslladat a través del disseny de la proposta de les cinc sessions. 

La realització d’aquest posa de manifest el rol fonamental que tenim els docents en la 

formació integral de l’alumant i és per això que és imprescindible educar la part racional 

de cada infant, però no es pot deixar l’emocional que és tant o més important.  

Des de ben petits, l’educació emocional ha d’estar a l’ordre del dia ja que un infant no 

pot crèixer de forma plena sense saber gestionar les seves pròpies emocions. Una gran 

metàfora que ha fet reflexionar molt és la següent: no es pot començar pel sostre d’una 

casa sense tenir el sòl construit. I, amb això, passa el mateix, ja que tot mestre ha de tenir 

les eines necesàries per poder treballar i donar les estratègies necessàries perquè cada 

infant pugui fer feina amb el seu “jo interior” per posteriorment tenir la capacitat de 

socialitzar amb el seu entorn de forma sana i respectuosa.  

Per altra banda, gràcies a la recerca de recursos per treballar aspectes de la intel·ligència 

emocional s’ha pogut observar un gran quantitat d’ells, però molts d’ells de poca qualitat. 

Així, seria interessant  destacar també la importancia de saber analizar el recurs per poder 

trasmetre el missatge  i treballar l’objectiu específic de la forma més idònia a l’alumnat. 

Per tant, és important que els recursos que l’educadora disposa siguin innovadors i rompin 

amb l’essència tradicional que majoritàriament es troben amb tota mena d’estereotips i 

rols socials de gènere.  

A més, la literatura infantil ha demostrat ser un gran recurs per endinsar-se dins l’educació 

emocional i oferir propostes enriquidores. No obstant això, ha estat interessant descobrir 

nous àlbums il·lustrats que es desconeixia, però que s’haurien d’incloure dins la 

biblioteca infantil. Així mateix, la tria dels contes ha donat la possibilitat de centrar-se en 

cinc llibres,  però que han donat joc per treure el fruit del missatge de cada conte.  

No obstant això, hauria estat molt interessant dur en pràctica les sessions descrites ja que 

seria una manera d’avaluar i completar cada sessió. A més, una de les limitacions que 
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també es poden observar és que les cinc sessions es troben dirigides a infants de 4 o 5 

anys i seria significatiu ampliar les propostes on abarquéssin tota l’etapa de 3-6 anys.  

Per acabar, m’agradaria destacar la importància de la vocació  i les ganes d’aprendre d’un 

docent ja que sense aquests dos requisits bàsics no podem pretendre ser els grans 

exemples a seguir per a les futures generacions.  
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7. ANNEX 

ANNEX 1. Avaluació ítems 
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ANNEX 2. Avaluació debat  
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ANNEX 3. Avaluació observació directa 

 

 

 



 58 

ANNEX 4. Avaluació individual 
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ANNEX 5. Recull de contes 

 

RECULL DE CONTES IMPORTANTS A TREBALLAR A DINS I FORA DE L’AULA 
T’estimo (quasi 

sempre). Anna Llenas. 

En Lolo i na Rita s’estimen molt, però al mateix temps són el dia i la nit. Això fa 

que sovint no s’entenguin, però si aprenen a confiar aconseguiran convertir-se a 

ser un bon complement l’un de l’altre! 

 

La màquina de fer 

petons. Agnès de 

Lestrade. 

 

Tot i que cada individu té la llibertat de celebrar o no "el dia dels enamorats", 

aquest conte mostra com l’avi Corneli, qui, mai havia descobert quina era la 

sensació de tenir papallones a la panxa, és veure na Gal·la, una àvia també 

solitària on es deixen endur pel que senten!  

¿Qué es el amor? 

Davide Cali. 

 

La protagonista mostra molt d’interès per saber i entendre que significa estar 

enamorada. Així, aquest present conte es pot treballar des d’una perspectiva 

natural, ja que, estar enamorat o estimar o sentir il·lusió per una persona són 

maneres d’estimar i tastar l’amor.  

 

T’estimo dia i nit. 

Smiriti Prasadam-

Halls 

Aquest conte narra una història on l'adult recorda al seu fill que: "t'estim a prop, 

t'estim despert, tant en l'error, com en l'encert. T'estim ferm, t'estim clar, pel goig 

passat, pel que vindrà! 

 

Endevina com t'estimo. 

Sam McBratney. 

 

Les dues llebres són les protagonistes on tenen una relació propera. Durant la 

història intenten mesurar el molt que s’estimen fins a arribar a la conclusió que 

s’estimen “fins a la lluna i tornar”. 

Tots sou els més 

preferits. Sam 

MrBratney 

En ell s'hi explica la història d'una família d'ossos que, cada vespre, recorden als 

seus fills els seus punts forts per aconseguir fomentar la seguretat i autoconfiança 

amb cada un d’ells amb l’objectiu d’evitar comparacions entre ells.   

D’aquesta manera, podrem relacionar-ho amb la família que es forma a dins un 

centre escolar i la importància que té respectar-se un dels altres i sobretot, 

potenciar les capacitats de cada un per formar un món millor.   

 

Mataré monstres per 

tu. Santi Balmes  

"Mataré monstres per tu", parla de la por que la protagonista, na Martina, pateix 

cada vespre. Ella, s’imagina i pensa amb els diferents monstres que poden entrar 
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dins la seva habitació. Així doncs, de forma metafòrica els pares mataran els 

monstres per ella per tal que la Martina pugui dormir tranquil·lament. 

 

Així és el meu cor.  Jo 

Witek i Christine 

Roussey. 

 

“El meu cor és com una caseta. A dins hi passen moltes coses... i estan totes 

barrejades! Hi ha rialles sorolloses i dies amb pluja, disgustos enormes i ganes 

de saltar a peu coix. Avui obriré la porta del meu cor i et convidaré a pasar”.  

Aquest conte, parla de les emocions a través d’il·lustracions molt 

característiques i ajuda a l’infant a conèixer cada emoció a partir d’exemples i 

metàfores.  

 

Talpet, terratrèmol. 

Anna Llenas 

En Talpet terratrèmol no sap estar quiet i se sent una mica insegur, ja que el seu 

entorn no l’accepta tal com és. Però arriba un dia i coneix na Berta on és ella que 

li ensenya diferents jocs i en Talpet es relaxa amb un joc en concret.  

Na Berta li explica que: "la teva energia és com aquest tren, només necessita un 

carril per no descarrilar. I el teu carril és trobar allò que més t'agrada fer".  

 

Una mica de mal 

humor. Carrier Isabel 

El mal humor, tot i que no agradi, és una emoció que es troba present. Tota 

persona té mals dies, té conflictes, s’ofèn amb comentaris d'altres companys, 

però a través del diàleg es poden resoldre aquests petits conflictes interns.  
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ANNEX 6. Recull enllaços educatius  

Gràcies a la realització d’un taller Montessori a Menorca vaig tenir l’oportunitat 

d’adquirir aquest petit recull classificat per diferents emocions on hi trobem els contes 

més interessants a treballar com a docents, però que també són eines que es poden utilitzar 

amb les famílies.  

https://drive.google.com/file/d/1mYSbBX8W5QNW3JwAmlBKNUsViGeNQeq/view?

usp=sharing 

 

 

Així mateix, hi ha editorials que també fan feina per temàtiques i realitzen llibres per 

treballar aspectes específics, en aquest cas relacionats amb les emocions i el creixement 

personal. Aquest és el cas de: 

  

• L’editorial Babulinka books, que a una de les seves col·leccions se centra en 

l’educació emocional: http://babulinkabooks.com/portfolio_category/llibres-de-

educacio-emocional/ 

• L’editorial Fragmenta edicions amb la col·lecció “Petita fragmenta”, on al final 

del llibre hi ha una petita guia de lectura que planteja preguntes i ajuda a 

pensar:  http://www.fragmenta.cat/ca/petit-fragmenta_429198  

• Nubeocho:  A la seva pàgina té un catàleg sobre emocions: 

http://nubeocho.com/index.php/es/catalogo/emociones 

  

  

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mYSbBX8W5QNW3JwAmlBKNUsViGeNQeq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mYSbBX8W5QNW3JwAmlBKNUsViGeNQeq/view?usp=sharing
http://babulinkabooks.com/portfolio_category/llibres-de-educacio-emocional/
http://babulinkabooks.com/portfolio_category/llibres-de-educacio-emocional/
http://www.fragmenta.cat/ca/petit-fragmenta_429198
http://nubeocho.com/index.php/es/catalogo/emociones
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