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RESUM 

El treball que es presenta a continuació tracta el tema del desenvolupament emocional en la 

primera infància. Dins aquest, he volgut abordar el tema realitzant recursos a nivell teòric i 

pràctic amb els quals poder treballar les emocions a les aules d’infantil a través dels contes. El 

treball s’ha concretat en la creació d’un racó d’emocions a l’aula de tres anys del col·legi 

CEIP Galatzó, a es Capdellà on estic duent a terme el meu Pràcticum 3-6. Dins aquest, s’ha 

realitzat diferent material com és el dossier de contes ( material per a les docents) a més d’un 

material complementari per a cada conte. Cal dir que també es va decorar la zona del racó 

d’emocions amb una mosquitera i coixins que creaven l’ambient propici per al treball. També 

s’han dut a terme tot una sèrie de sessions per a poder introduir el treball i iniciar-se, mestres i 

infants, en el desenvolupament emocional. Tot el contingut del treball s’explica detalladament 

a continuació.  

El que es pretén amb aquest treball no és més que el fet d’oferir altres recursos amb els que 

treballar l’educació emocional a l’educació infantil, en aquest cas, a través dels contes. Així, 

alhora, donem valor i importància al diàleg, a la lectura, a l’expressió oral, artística, escrita, 

etc. 

 

Paraules clau: desenvolupament emocional, emocions primàries, educació emocional, contes. 
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SUMMARY 

The work presented below is the subject of emotional development in early childhood. Within 

this, I wanted to address the issue made at theoretical and practical resources with which to 

work on emotions in the classroom childhood through stories. The work has resulted in the 

creation of a corner of emotions in the classroom three years of school CEIP Galatzó Capdellà 

to be where I am pursuing my practicum 3-6. This has been done in different material such as 

portfolio stories (material for teachers) plus a supplementary material for each story. I must 

say that also I decorated the area with mosquito corner of emotions and pillows that created 

the enabling environment for the job. It also carried out a whole series of sessions in order to 

enter and start working, teachers and children in emotional development. All content of the 

work is explained in detail below. 

The aim of this work is nothing more than the fact of providing other resources to work with 

the emotional education in childhood, in this case, through the stories. So, while we give 

value and importance to dialogue, reading, oral expression, art, writing, etc. 

 

Keywords: emotional development, primary emotions, emotional education, stories. 
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1. Introducció 
 

1.1                               

 

El tema triat és en relació al “Desenvolupament Emocional a la Primera Infància”. La 

metodologia a seguir serà el desenvolupament de recursos didàctics i/o educatius. Aquesta 

decisió sorgeix de la necessitat de treballar les competències emocionals a l’educació infantil 

com a eina indispensable i necessària per a la vida adulta que tant cal obtenir des de les 

primeres edats. Les emocions neixen al mateix temps que  l’infant i és des d’aquest moment 

on s’ha de començar a fer feina per educar les emocions. Des de l’educació infantil per tant, 

s’hauria d’aconseguir que els infants tinguin competències emocionals en quant a l’expressió i 

comprensió dels sentiments, el respecte, l’amabilitat, la independència, el control del caràcter, 

la capacitat d’adaptació, l’empatia i la capacitat de resoldre conflictes i problemes 

interpersonals...entre d’altres. 

En definitiva, oferint les competències emocionals adients als infants aconseguirem 

futurs ciutadans emocionalment competents, fet que repercutirà en la millora i el progrés de 

molts aspectes de la vida adulta que d’avui en dia suposen un problema seriós per a la societat 

ja que fins ara,  i com ens comenta Bisquerra, parlar d’emocions als anys noranta a la 

universitat era motiu de desprestigi i per tant, un tema completament tabú que en la meva 

opinió només ha portat conseqüències negatives.     

.    

A partir de la recerca de diferents fonts bibliogràfiques que ens parlen de la 

importància de l’Educació Emocional, concretament a Educació Infantil, la meva aportació 

serà oferir recursos didàctics amb els quals treballar les emocions a través dels contes. Així, 

tenint en compte quines són les principals emocions primàries, treballaré dues o tres emocions 

respecte a aquestes, juntament amb dos o tres contes que tractin el tema corresponent. La 

proposta està dedicada a infants d’aules de 3 i 4 anys, concretament a l’aula de 3 – 4 anys de 

l’escola del Ceip Galatzó, a es Capdellà, on el treball tindrà la seva part més empírica a partir 

de la creació d’un racó d’emocions, que no es més que el meu projecte de practiques.  

En quant als materials, principalment seran els contes, traspassats a cartolines, etc. 

També, òbviament tota la bibliografia sobre l’educació emocional, la importància, autors que 
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en parlen, educació emocional dedicada concretament a infantil… tot aquest material, 

clarament formarà part de la base del meu treball de fi de grau. 

1.2 OB       ’        

 

El principal objecte d’estudi a partir del qual basaré el meu treball serà l’aplicació del 

desenvolupament de competències emocionals a l’educació infantil a partir de la recerca  de 

contes en relació al treball de la competència emocional a la primera infància, les quals 

disposin de  les bases teòriques pertinents.   

1.3 OBJECTIUS 
 

L’objectiu principal del meu treball de fi de grau será aportar recursos didàctics per 

treballar les emocions a l’aula d’infantil. 

Com a objectiu secundari podríem dir que amb el treball també es pretén aportar valor, 

per tal de revaloritzar, el treball de les emocions, donant importància i significació al fet de 

treballar-ho a les aules d’infantil.  

 

 

2. Marc Teòric 
 

2.1 EDUCACIÓ EMOCIONAL: CONCEPTE I PRINCIPALS AUTORS 

Per introduir el tema d’aquest treball de fi de grau, començaré definint que és 

pròpiament l’educació emocional: L'educació emocional és “l'educació centrada en l'àmbit 

de conèixer i reconèixer els sentiments i emocions, propis i dels altres, i fer-les servir de 

manera adaptativa. L'educació emocional pretén aprendre a identificar i expressar emocions i 

sentiments, treballant la forma d'interaccionar amb el món. També pot estudiar la manera de 

descobrir i desenvolupar certes habilitats desitjades, que poden ser l’egoisme, la proactivitat, 

el coratge, l'assertivitat, el saber dir "no", l'autoconsciència, la motivació, l'entusiasme, la 

perseverança, l'empatia, l'agilitat mental o qualsevol altra que a alguna persona li resulti 

interessant pel seu creixement personal i per a una adaptació social bona i creativa.”  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sentiment
http://ca.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Identificar&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Expressar
http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3n
http://ca.wikipedia.org/wiki/Empatia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Creixement_personal
http://ca.wikipedia.org/wiki/Social
http://ca.wikipedia.org/wiki/Creativa
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Cal distingir diferents conceptes, per tal d’arribar a un enteniment adequat en quant a 

l’educació emocional. Aquests són: intel·ligència emocional, competències emocionals i 

educació emocional. Comentar que els articles citats a continuació són articles de la 

Generalitat de Catalunya i el  contingut que allà es tracta està íntegrament basat en autors 

reconeguts com Bisquerra, Alzina, López...entre d’altes, per tant, la informació extreta és 

completament assertiva i de caire actual. Així, el Departament de Benestar Social i Família 

del Govern de Catalunya defineix aquests conceptes de la manera següent:  

Intel·ligència emocional entesa com “la capacitat per identificar les pròpies emocions i 

les dels altres, usar-les per facilitar el pensament, comprendre la complexitat de les emocions i 

regular-les de manera apropiada”. 

 

En quant a les aplicacions pràctiques de la intel·ligència emocional, parlem sobre les 

competències emocionals. Aquestes, són “la capacitat per gestionar de manera adequada un 

conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per prendre consciència, 

comprendre, expressar i regular apropiadament els fenòmens emocionals i afectius”. 

Per tant, l’educació emocional és “el procés educatiu que té com a objectiu el 

desenvolupament de competències emocionals. És un procés que s’inicia des de la primera 

infància i està present al llarg de tota la vida”.  

Segons, Salovey y Mayer (1990), la intel·ligència emocional consisteix en “l’habilitat 

per manejar els sentiments i emocions, discriminar entre ells i utilitzar aquests coneixements 

per dirigir els propis pensaments i accions.” 

Seguint Salovey y Mayer,  Daniel Goleman afirma que “la inteligencia emocional es 

una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba 

habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de 

carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables 

para una buena y creativa adaptación social”.  

 

2.1.1 OBJECTIUS PRINCIPALS (Bisquerra, 2003) 

Els objectius principals de l’educació emocional segons Rafael Bisquerra són:  

http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional.html
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 Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions 

 Identificar les emocions dels altres  

 Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions 

 Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives 

 Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives 

Desenvolupar una major competència emocional 

 Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se 

 Adoptar una actitud positiva envers la vida 

 Aprendre a fluir  

2.1.2 ON  NG        ’         EMOCIONAL  ( Bisquerra, 2003) 

 Consciència emocional, que consisteix en conèixer les propies emocions i les emocions 

dels altres.  

 La regulació de les emocions, com a element essencial de la educació emocional. Tolerar  

la frustració, aprendre a controlar la ira, les habilitats d’afrontar situacions de risc...  

 La motivació també  està íntimament relacionada amb l’emoció. Motivació prové de 

l’arrel llatina movere (moure); igual que emoció (de ex-movere, moure cap a fora).  

 Les habilitats socio-emocionals constitueixen un conjunt de competències que faciliten les 

relacions interpersonals. Permeten la constitució d’un clima social favorable al treball en 

grup i satisfactori. 

 Les relacions entre emoció i benestar subjectiu solen ser, segons l’experiència, de gran 

interès per als participants. 

 El concepte de Fluir (flow), entès com experiència òptima (Csikszentmihalyi, 1997) 

completa el tema sobre el benestar. El repte està en aprendre a fluir. 

 

2.1.3IMPORTÀNCIA EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 

En quant a la importància de l’educació emocional, cal dir que molts dels problemes 

socials d’avui en dia, tenen un substrat emocional. Molts de conflictes, suïcidis, 
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comportaments de risc…tenen a veure amb l’analfabetisme emocional que es reflexa en: la 

incapacitat per controlar la ira, la impulsivitat, la baixa tolerància a la frustració, etc.  

L’educació emocional és, tal vegada, una de les més importants tasques que es troba 

encara per assolir, pendents a la nostra societat, pràcticament fins als anys noranta no se 

produeix un avanç significatiu en el seu estudi. Goleman (1995) farà referència als elevats 

costs de l’analfabetisme emocional (crims, violència, arrestos, suïcidis, depressió, ansietat, 

estrés, desordres alimentaris, consum de drogues i alcohol). Tot això implica estratègies per 

prevenir i una alfabetització emocional necessàries per mitjà del sistema educatiu. Educació 

emocional com a resposta al dèficit en la formació bàsica de l’alumne. 

2.2 EDUCACIÓ EMOCIONAL A INFANTIL: IMPORTANCIA, AUTORS QUE EN 

PARLEN, EMOCIONS PRIMÀRIES A EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Així, des del món de l’educació i concretament en les primeres edats (0-6 anys), és 

important que els docents es formin àmpliament en quant a contingut d’educació emocional 

per a poder oferir des de les primeres edats una formació emocional als infants que són el 

nostre futur i d’ells dependrà el fet que, amb aquesta educació, minvin els conflictes, els 

comportaments de risc, etc. Amb una educació emocional des de la primera infància 

aconseguirem formar ciutadans més competents, capaços d’encarar tot tipus de situacions, 

disposant de seguretat  i competències emocionals.  

Per tant i segons el Govern de Catalunya, “és important i necessari que l’educació 

emocional es posi en pràctica tant a l'escola com a la família. La responsabilitat educativa és 

compartida. L'escola ha de facilitar que les famílies coneguin què és l'educació emocional i 

com treballar-hi perquè la integrin en el seu rol educatiu.” 

 

Per a  Del Barrio (2005) les emocions infantils compleixen un paper fonamental en la 

supervivència del propi infant, ja que a través d’aquestes són capaços de mostrar i transmetre 

les seves necessitats. Com es diu a Adam et al. (2003) en el cicle de 0 a 3 anys, les emocions 

es troben en l’ estat més natural, sincer i espontani (queda reflexada la idea de les emocions 

primàries i el seu caràcter innat). No tenen suficient experiència i vivència per influir en elles 

falsejant-les. Aquesta és la raó per la qual es considera aquesta edat com la idònia per 

començar l’educació emocional. 
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Tornant a Adam et al. (2003), l’educació emocional ha de capacitar als alumnes per 

saber apreciar i treure un bon partit de les emocions pròpies i dels altres, respectant-les 

sempre, a més proporcionar-los el vocabulari adequat, dins del llenguatge de les emocions, 

per a que puguin donar nom a aquestes emocions, tot coneixent el seu significat. Començar 

l’educació emocional en l’escola infantil suposa una via per a que hi hagi comunicació 

afectiva cercant que cada alumne es comprengui a si mateix i als demés. Com diu Bisquerra y 

Pérez (2007) existeixen evidències de que els alumnes aprenen millor quan estan motivats, 

són capaços de controlar els seus impulsos i són responsables, a més de tenir iniciativa 

pròpia…en poques paraules, tenir desenvolupada la competència emocional. Això demostra 

que en la escola i en el procés d’ensenyança aprenentatge, en general, es deuen tenir en 

compte aquestes competències, integrant-les al currículum.  

 

 Deixant de banda els autors més importants que basen aquest treball, comentar una cita d’una 

mestra d’educació especial la qual disposa d’un bloc dedicat al seu centre i ho he trobat 

oportú citar-ho per que crec que reflexa un poc també la importància i el reconeixement que té 

també el tema de les emocions a la societat i a les escoles del segle XXI: 

“Treballar les emocions a l’escola és molt important. Com a mestre/a, cal que ensenyis als 

teus alumnes a gestionar les pròpies emocions: controlar la ràbia, conèixer la por, acceptar 

els errors, tenir empatia, tenir una bona autoestima …”  

2.2.1EMOCIONS PRIMÀRIES 

 

En quant a les emocions primàries a l’educació infantil, alguns científics de la Universitat de 

Glasgow, a Escòcia, juntament amb autors com la Dra Myriam Muñoz Polit, autora de “La 

Psicoterapia Gestalt y el Nuevo Paradigma Científico” constaten que aquestes són 

bàsicament: la Por, la Tristesa, l’Afecte, l’Alegria i l’Enuig. A més, aquests científics 

afegeixen la Sorpresa,  la Ira i el Rebuig. El sentit de per que es pensa que són aquestes i no 

altres les emocions primàries, rau en el fet que aquestes emocions tenen un caràcter, tal i com 

ja va plantejar Charles Darwin, innat. Per tant, l’infant no ha adquirit aquestes emocions per 

mitjà de la natura sinó que li venen donades per herència, aquestes emocions són innates a 

l’ésser humà i van evolucionant, això si, per mitjà del medi. Per aquest motiu es defineixen 

com emocions primàries. 
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3. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball 
 

Per tant, i a partir dels referents teòrics extrets anteriorment sobre l’educació 

emocional aplicada a l’educació infantil, el meu treball consistirà en aportar recursos per a 

treballar aquestes emocions més primàries a l’ educació infantil, a través dels contes.  

Conte com a: “narració generalment breu d'uns fets llegendaris, ficticis o 

originàriament reals, amb la intenció d'entretenir, divertir, moralitzar, etc.”   

Amb aquesta primera definició podem veure el caràcter d’instrument social que 

suposen els contes. Aquests es converteixen en una eina indispensable amb la qual ensenyar i 

aprendre ja que des de la antiguitat, ja es feia servir per transmetre valors socials als infants a 

partir de les històries que es contaven als contes.  

Per tant, és un instrument molt valuós que ha passat de generació en generació durant 

molts d’anys i que encara ara perdura. És just per aquest valor educatiu que tenen els contes, 

que són ara indispensables pel desenvolupament de l’infant ja que, no només aprenen a ser 

conscients de quins són els valors socials sinó que permeten que l’infant nodreixi d’aquesta 

manera el seu intel·lecte i la seva sensibilitat emocional. A més, cal dir que és una manera de 

que els infants aprenguin a escoltar i adquirir aquest hàbit  i alhora, els estaríem iniciant en la 

lectura i en el gust per aquesta. Així, els contes poden ser una eina molt útil a partir de la qual 

es treballin les emocions amb els infants. A partir d’històries que tractin emocions primàries, 

protagonistes que reflecteixin l’alegria, la tristesa, es poden treballar aquestes d’una manera 

lúdica i dinàmica. Així, a través d’aquests, els nens i nenes podran anar adquirint el llenguatge 

apropiat per a començar a posar nom a les emocions que senten, amb altres paraules, a 

educar-se emocionalment.  

A més, el treball disposarà d’una base empírica ja que al centre de pràctiques on m’hi 

trobo, actualment estic treballant en un projecte d’aula que consisteix en la creació d’un racó 

d’emocions, dins el qual hi afegiré els contes que treballi amb el TFG* ( Treball de fi de 

Grau) per tal d’aportar una part experimental d’aquest. El treball estarà centrat en treballar 

dues o tres emocions primàries a partir de dos o tres contes amb nins de 3-4 anys. Aquests 

contes, òbviament, seran prèviament analitzats per tal que reuneixin el contingut que vull 

tractar respecte a les emocions. 
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Un exemple d’activitat a realitzar una vegada treballat el conte seria aquesta, 

presentada per López Cassà a la Revista Interuniversitaria de Formació del Professorat extreta 

de Educación emocional y bienestar (BISQUERRA, 2000), Diseño y evaluación de 

programas de educación emocional (ÁLVAREZ & AL., 2001). 

 

“Actividad: Había una vez… “ 

“Para esta actividad utilizan aquello que les es tan próximo y querido para los 

niños: los personajes de cuentos. Se pueden presentar diferentes dibujos e imágenes 

de personajes que sean familiares para los niños o también utilizar sus propios 

títeres. Se sitúan algunos de los personajes en su historia y se hablan de las 

emociones que expresan. Entonces se comenta a los niños y niñas si saben por qué se 

siente así el personaje, el motivo de su estado emocional y la causa. A partir de aquí 

también se inventa un cuento con los personajes. Por ejemplo, el personaje del lobo 

no siempre tiene por qué provocar miedo o mostrar enfado a los demás personajes, 

se puede crear un lobo divertido que hace reír a los demás.  

Objetivo: Identificar cómo se sienten los personajes de la historia, expresar cuál 

puede ser la causa de las emociones vividas por los personajes, expresar cuál puede 

ser la consecuencia de las emociones sentidas por el personaje. 

 Contenido: Conciencia emocional/reconocimiento de las emociones y sentimientos 

de los personajes, causa y consecuencia de la emociones sentidas por los personajes. 

Materiales: Personajes de cuentos (imágenes, dibujos o títeres).  

Orientaciones: Se pueden utilizar personajes de cuentos o bien muñecos que sean 

especiales para el alumnado. Es importante que la figura del adulto comunique tanto 

de forma oral como gestual todo lo que explique al niño o niña. La actuación 

pedagógica pretende potenciar la adquisición de competencias emocionales 

mediante estrategias emocionales y vivenciales como cuentos, títeres y algunas 

dramatizaciones; así como en la utilización de recursos de la vida cotidiana: 

noticias de prensa, fotografías familiares, canciones, juegos de falda, etc.” 
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4. Estructura i desenvolupament dels continguts  

4.1 INTRODUCCIÓ 
 

La meva intervenció en aquest treball tindrà lloc en l’anàlisi de tres contes que tracten les 

emocions i a partir d’aquí, crear un racó d’emocions a l’aula de tres anys de l’escola Es 

Galatzó, a es Capdellà, que és l’escola on actualment estic duent a terme les meves pràctiques. 

El material que es durà a terme per al racó, suposen un conjunt de recursos sobre contingut 

emocional per als docents de l’aula de tres, quatre i cinc anys.  

Els contes que vaig triar per treballar aquestes emocions els vaig extreure tant de diferents 

biblioteques municipals com del propi centre, concretament “L’aneguet lleig” que el vaig 

extreure de la classe de quatre anys i el conte de “ La Sorpresa” que els vaig extreure de la 

biblioteca del centre. El conte de l’elefant de l’Àfrica el vaig extreure d’una de les 

biblioteques municipals de Calvià després de dur-me molts de contes a casa per llegir-los i 

analitzar-los.  

A més, dir que tot el material que he necessitat m’ha estat ofert per el mateix centre, fins 

s’han fet càrrec econòmicament de tot el material que he hagut de comprar i estic molt agraïda 

en aquest sentit amb el centre.  

Pel que fa al material i als recursos, primer de tot hi haurà un dossier que he creat per als 

docents on allà s’inclouen els tres contes explicats, les emocions que tracten amb una breu 

explicació, una reflexió sobre el conte al final d’aquest relacionat amb l’emoció que es 

treballa i les il·lustracions pertinents. Aquest material ha estat creat amb cartolines i aquestes 

han estat posteriorment plastificades i enquadernades per tal de poder conservar-lo en bon 

estat durant molt de temps degut que aquest dossier formarà part de l’aula de tres anys per a 

que les docents que hi venguin ho puguin treballar al racó amb aquest material. A més 

d’aquest dossier, he elaborat un material complementari per a cada conte i d’aquesta manera 

el conte es converteix en quelcom més visual i per tant atractiu. 

 4.2 MATERIAL ELABORAT 
A continuació afegiré una taula que vaig crear per a l’elaboració de tot el material que em 

calia dur a terme: 
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INVENTARI DEL MATERIAL PER ELABORAR 

 

 

 

 

DOSSIER DEL  

RACÓ D’EMOCIONS 

 Selecció dels contes a treballar 

 Selecció de les emocions a treballar 

 Adaptació dels contes 

 Adaptació de les il·lustracions 

 Tria de la mida de les cartolines i el color d’aquestes 

 Recerca de les definicions de cada emoció i de la 

definició d’emoció. 

 Creació de la portada 

 Creació de l’índex 

 Creació del text introductori 

 Impressió de les definicions de cada concepte a treballar 

 Selecció dels colors i de les il·lustracions 

 Plastificació de les cartolines 

 Enquadernació del dossier 

 

 

 

MATERIAL 

COMPLEMENTARI 

DELS CONTES 

 

 

 

 Selecció del material per fer el marc de fusta 

 Selecció del llençol per crear el teatre d’ombres 

 Selecció del material per decorar el teatre 

 Realització dels personatges del conte amb cartolines de 

colors o negres 

 Tria dels suports del material i realització 

 Tria dels escenaris del material i realització 

 Selecció del material per guardar el material 

complementari ( diferents capses) 

 Selecció dels colors per pintar els personatges 

 Tria de la forma de representar els contes ( teatre, conta- 

contes, etc)  
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RACÓ D’EMOCIONS  Creació del plafó del racó d’emocions, amb el títol 

“Com em sento”, a nivell d’aula. 

 Decoració d’aquest amb una mosquitera, espelmes, 

música...etc. 

 

El material creat finalment per a cada conte, ha estat fruit de moltes reunions i a base 

de provar i comprovar la funcionalitat d’aquest abans de realitzar-lo.  

En quant al procés, primer vaig cercar els contes, decidir les emocions que faria servir 

a partir dels contes que havia trobat i més tard vaig fer el dossier de contes amb cada un dels 

contes explicats i una explicació de l’emoció que tractava a més d’una reflexió posterior sobre 

el conte, per tal de treballar l’emoció pertinent. Després vaig elaborar el material 

complementari de cada un dels contes, vaig pensar diferents activitats posteriors per fer durant 

les sessions a més de l’assemblea posterior al conta contes. Finalment vaig crear l’espai físic a 

l’aula on estaria ubicat el racó d’emocions. A l’anexe ( pàgina 47) hi ha afegida una taula de 

seqüenciació del material elaborat al llarg del període per tal de poder definir-ho més 

detalladament. 

 

Primer, vaig dur a terme el dossier per a les mestres. El dossier conta amb 28 pàgines 

de cartolines de diferents colors plastificades i enquadernades. Inclou una portada, un índex, i 

una explicació prèvia del que és el dossier i per a què es farà servir. Després hi ha l’explicació 

de cada una de les emocions que treball ( ira, tristesa i sorpresa) amb el conte corresponent 

per tractar-la. L’explicació de cada conte, amb les il·lustracions pertinents i una reflexió 

posterior de cada conte juntament amb una altra sobre possibles preguntes. Aquesta darrera es 

farà servir després de la sessió del conta contes, durant l’estona de l’assemblea per tal 

d’ajudar a la reflexió. La realització del dossier va tenir una durada aproximada de dues 

setmanes. 

Cal dir que els contes que vaig triar per treballar aquestes emocions els vaig extreure 

tant de diferents biblioteques municipals com del propi centre, concretament “L’aneguet 

lleig” que el vaig extreure de la classe de quatre anys i el conte de “ La Sorpresa” que els vaig 

extreure de la biblioteca del centre. El conte de l’elefant de l’Àfrica el vaig extreure d’una de 
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les biblioteques municipals de Calvià després de dur-me molts de contes a casa per llegir-los i 

analitzar-los.  

Després, vaig començar amb el material complementari del conte de la ira “ L’elefant 

d’Àfrica i el Déu de la pluja”. Finalment després de fer diverses pluges d’idees vaig decidir 

que faria un teatre d’ombres xineses per a representar el conte. Vaig pensar diverses maneres 

de crear un teatre per a posar-li un llençol al damunt per tal de fer-li l’ombra pel darrere. 

Primer vaig pensar a unir quatre llistons de fusta i posar-li el llençol al darrere. Després vaig 

pensar en comprar un llenç per fer-li diferents talls per tal de deixar només el marc i emplear-

lo per posar el llençol damunt. Però finalment em vaig decidir per anar a una tenda que es 

troba a prop d’ on visc i s’encarrega de la feina amb fustes i la decoració del jardí. Aquí vaig 

aconseguir que em fessin un marc de 60 cm per 70 cm. Al marc, li va afegir uns peus amb 

unes brides metàl·liques per què es pogués subjectar be el marc sense necessitat d’aguantar. 

Més tard , li vaig posar el llençol i amb grapes de paret li vaig grapar al darrere, ben subjectat 

per que no es formessin arrues que dificultarien el pas de l’ombra. Després també vaig forrar 

tot el marc de fusta amb cinta gruixada de color vermell per tal de decorar el meu “ teatre 

d’ombres”. Una vegada dut a terme el marc s’uneixen les siluetes dels personatges del conte 

de l’Àfrica: un elefant, un Déu, un gall, una tortuga, diferents arbres amb i sense fulles, un sol 

i un bassiot. 

Respecte al conte de “la Sorpresa” ( per treballar l’emoció de la sorpresa), el material 

el vaig dur a terme amb retalls de cartolines per fer els dibuixos i plastificats posteriorment. 

Vaig fer un mussol, un llangardaix, una llebre, un ocell, un sol, una lluna i una pancarta ( que 

és la sorpresa que els animals donen al sol). Tot dibuixat a una cartolina i pintat, retallat i 

plastificat després. A més, afegeixo una capsa de sabates de cartró la qual pinto de blau amb 

tempera i plastifico. La part exterior de la tapa de la capsa es converteix en el principal 

escenari del conte. Amb la utilització de velcro i blue tac, els diferents escenaris es van llevant 

i afegint així com transcorre la història. Els personatges romanen amagats dins la capsa i van 

apareixent a mida que el conte avança. 

Pel que fa al conte de l’Aneguet lleig ( per treballar l’emoció de la tristesa), primer de 

tot vaig dibuixar els personatges a diferents cartolines i vaig crear els diferents escenaris a 

partir de retalls d’altres cartolines per formar els dibuixos. Vaig pintar i posteriorment retallar 

els personatges i més endavant els vaig plastificar ( tan els personatges com els escenaris). 
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Després a cada personatge li vaig afegir un suport al darrera per que s’aguantés sense 

necessitat de sostenir-ho tal com si fos un marc de fotografies.  

 

4.3 RACÓ DE CONTES 
 

Pel que fa al racó, aquest estarà ubicat a l’aula de tres anys, al racó de contes 

concretament. Es realitzarà un canvi d’escenari d’aquest cada vegada que facem una sessió de 

racó emocional. Així, posarem una mosquitera per tal de crear un clima càlid, de relaxació, on 

tots ens ficarem per escoltar el conte. També intervindrà una música adequada a cada conte 

per afavorir aquest ambient. Per alguna de les sessions està previst també encendre una 

espelma amb olor, que els ajudarà a la imaginació i a ficar-se més en la història que narri el 

conte.  

Cal dir que, en un principi, el racó estarà a l’aula de tres anys, però les sessions es 

duran a terme amb tres grups heterogenis dins els quals hi hagin infants de tres, quatre i cinc 

anys per tal que tots puguin gaudir de l’experiència del racó d’emocions i a més les 

intervencions posteriors al conta contes esdevinguin més enriquidores ja que grans i petits 

podran gaudir de la sessió en grups reduïts aprendre junts. Els grups seran de 9 o 10 nins ( 

cada grup amb nins de tres, quatre i cinc anys barrejats). Cada grup gaudirà d’una sessió on es 

treballarà un dels contes. Si hi ha tres contes cada grup assistirà a una sessió i cada grup 

escoltarà un conte diferent. Però, després d’aquestes tres sessions que es duran a terme, i si hi 

ha temps, els infants podran gaudir de les altres dues sessions que no hagin vist per tal que no 

es quedin només amb el treball d’una emoció sinó que puguin conèixer les altres dues 

històries i treballin les emocions que tracten aquestes.  

 

4.4 SESSIONS DE CONTES 
 

Les sessions es duran a terme de la següent manera: 

Primer de tot tindrà lloc el conta contes al racó d’emocions. El conte es contarà amb el 

material complementari pertinent que s’ha creat i posteriorment farem una assemblea de 

reflexió on parlarem de les següents qüestions ( relatives segons el conte): 
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-Què ocorre al conte? 

-Com es sent el protagonista d’aquest conte? 

-Què o qui li ajuda a sentir-se millor? 

- Quan ens sentim així nosaltres? Què podem fer quan ens sentim així? Com o que ens pot 

ajudar? 

Una vegada feta la reflexió, la sessió agafarà el seu rumb i segons allò que haguem 

viscut a l’assemblea be podrem representar mitjançant una sessió d’artística o teatral per 

representar a un dibuix o amb un teatre allò que hem sentit durant el conte ( podem 

representar allò que ens ha fet sentir així a nosaltres, allò que li ha ocorregut al protagonista 

del conte.. fins i tot podem tractar de dibuixar o representar amb un teatre la pròpia emoció, 

donant-li color i forma a quelcom tan abstracte). D’aquesta manera podrem prendre un primer 

contacte amb les emocions, expressant verbalment com es diuen, que sentim amb elles, que 

ens passa quan les sentim, per què...  

Les emocions que he decidit treballar a aquest racó seran la Ira, la Tristesa i la 

Sorpresa. I els contes que treballaré per a cada una d’aquestes són: “L’elefant d’Àfrica i el 

Déu de la pluja”, per treballar la Ira i l’enuig, “L’aneguet lleig” per treballar la tristesa i el no 

sentir-se reconegut i finalment un conte anomenat “La Sorpresa” per a l’emoció de la 

sorpresa. A continuació comentaré el contingut d’aquests tres contes.  

4.5 CONTINGUTS A TREBALLAR 
 

“L’Elefant d’Àfrica i el Déu de la pluja”, conte popular Massai ( Àfrica) 

Aquest conte forma part d’un recull de contes titulat El gran llibre de les Emocions 

escrit per Esteve pujol i Rafael Bisquerra. El conte narra la història d’un Elefant molt arrogant 

que sempre està enfadat i totes les coses li molesten. El Déu de la pluja rega l’Àfrica 

constantment i els animals gaudeixen d’aigua i aliments en abundància. Però això no li agrada 

a l’elefant i en un dels seus enuigs exigeix al Déu que deixi de ploure. Així, l’enfado de 

l’elefant genera múltiples desgràcies. 

El conte tracta sobre la ira, l’enuig, la ràbia, sentiments que ens fan sentir impotents i 

ens fan dir i fer coses que moltes vegades no desitgem.  
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 “L’aneguet Lleig”, adaptació conte Hans Christian Andersen  

Aquest conegut conte sobre l’ànec lleig és una història plena de sentiments de soledat, 

tristesa, rebuig que commou a infants i adults. L’ànec haurà de viure moltes experiències i 

lluitar per allò que vol aconseguir, l’amor d’una família. És un conte que els fa posar-se be a 

sa pell de l’ànec i per tant sentir l’emoció de la tristesa. Per això amb aquest conte espero 

poder reflexionar molt amb ells i que participin i contin les seves experiències per que puguin 

expressar-se i contar que és el que ens posa tristos als infants i de quina manera ens podem 

ajudar. 

“La Sorpresa”, escrit per Fátima de la Jara, Rosa Luengo i Gerardo Domínguez.  

El conte titulat la Sorpresa, narra la història d’uns animals que viuen al bosc i volen donar 

una sorpresa al senyor Sol per agrair-li tot el que fa cada dia per ells. A partir d’aquest conte, 

es pot treballar l’emoció des de moltes vessants ja que tal vegada ells ho poden relacionar 

amb quelcom negatiu, ja que a molts aquest concepte els espanta ja que poden vincular la 

sorpresa amb l’ensurt. Per això aquest conte ens farà parlar i reflexionar sobre molts aspectes 

que formen part de l’emoció de la sorpresa. 

 

4.6     NVO  P   N              ON            ’  O  ON  
 

A continuació explicaré les sessions dutes a terme amb el corresponent anàlisi d’aquestes 

juntament amb imatges per a una millor comprensió.  

Prèviament, vàrem tenir diverses reunions per parlar sobre la disposició del racó, el 

material que hi hauria a aquest, a més del que havia creat, com per exemple una mosquitera. 

El lloc concertat era la zona del racó de contes de l’aula de tres anys. Després vàrem fer els 

grups per tal de crear tres grups heterogenis i que cada un experimentés una sessió amb un  

conte diferent al racó d’emocions. Després d’aquestes tres sessions i si donés temps, tornarien 

rotar per tal que cada grup pogués dur a terme les tres sessions i per tant poguessin treballar 

les tres emocions plantejades al treball.  
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 4.6.1 Primera sessió 

 

La primera sessió la vaig dur a terme el dia 19 de Maig al racó d’emocions. El conte 

que es dugué a terme va ser “L’elefant de l’ Àfrica i el Déu de la pluja”, conte popular massai, 

per tractar l’emoció de la ira. Primerament vaig muntar tot l’escenari i vaig vestir d’alguna 

manera l’aula per tal de crear l’ambient adient. Al racó vaig afegir dues taules una al darrere 

amb un focus i una altra al davant amb l’escenari del teatre de fusta amb el llençol.  Vaig 

tapar totes les finestres i punts de llum natural amb trossos de cartró que hi havia a l’aula per 

tal d’aconseguir la major foscor possible.  

En rebre el grup d’infants, primer vàrem xerrar un poc del que faríem durant l’estona que 

fossin allà ja que en un primer moment ells havien de fer racons interaula segons la 

programació i calia explicar-los be l’excepció que havien fet per dur a terme al sessió amb 

aquell grup.  

Així, seguidament vam apagar les llums i vaig encendre el focus. La mestra de tres 

anys va participar al teatre d’ombres ja que sostenia alguns dels personatges que intervenien 

per tal de fer-me més còmode el maneig del material. Mentre, la resta dels infants d’infantil 

feien racons interaula a les altres aules amb les mestres de cada aula. 

Durant el moment de la representació, no vàrem poder extreure fotografies ja que la 

mestra em donava suport i no hi havia possibilitat de que algú vingués a enregistrar la sessió 

durant el conte, però si que una vegada que vàrem acabar, la mestra va fer vídeos i fotografies 

de manera contínua durant la sessió de reflexió i l’activitat posterior.  

A l’assemblea de reflexió varen intervenir de manera molt positiva, sobretot els infants 

de quatre i cinc anys, que varen saber explicar el contingut del conte que havíem contat 

prèviament, la problemàtica de la història i fins i tot ells mateixos ja varen comentar les 
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possibles solucions respecte al conflicte que té lloc durant el conte, sense necessitat de la 

meva intervenció. Cal dir que òbviament les intervencions dels infants de quatre i cinc anys 

varen ser més enriquidores que les de els infants de tres anys. Per això el treball de l’educació 

emocional cal que sigui constant i gradual per tal de veure reflectits els avenços en els infants.  

El grup estava format, com s’indica a la taula, per dos infants de quatre anys ( una nina 

i un nin), tres nins de 5 anys ( dues nines i un nin) i quatre nins de tres anys ( dues nines i dos 

nins). Un total de nou infants. 

 Nin Nina 

3 anys 2 2 

4 anys 1 1 

5 anys 1 2 

 

Durant l’assemblea vàrem parlat d’allò que ens fa sentir enfadats després d’haver 

parlat sobre el conte, la seva problemàtica i les possibles solucions als conflictes que 

donaríem nosaltres a l’elefant arrogant. A partir d’aquí hem parlat sobre que ens fa sentir com 

l’elefant, quines són aquelles coses o situacions que ens fan enfadar tant i ens omplen de 

ràbia. La majoria varen explicat que allò que els fa enfadar molt és que els altres els peguin, 

els espitgin, els cridin, etc. Altres deien que allò que més els enfada és que la mare o el pare 

els castiguin i han explicat amb detalls com els castiguen a casa i per què ho fan. Un altre 

infant de cinc anys va comentat que a ell el que més li enfada són els renous, no li agrada 

sentir renous forts. Una altra nina de cinc anys ens va dir que a ella el que més li enfada és 

que un altre company pinti al seu dibuix. No li agrada que quan ella dibuixa o pinta els altres 

li pintin al damunt del seu foli. Únicament una nina de tres anys no va intervenir i va ser amb 

el suport de la resta del grup que va aconseguir assentir quan jo li feia la pregunta sobre si a 

ella també li molestava que l’espitgessin. És una nina que normalment es relaciona molt poc 

amb els altres fora del seu entorn d’aula i fins i tot dins aquest, quasi sempre es relaciona amb 

dues nines que parlen el seu mateix idioma que és l’Alemany. És força tímida, amb problemes 

encara de vocabulari pel canvi d’idioma i per tant és comprensible la seva reacció davant 

activitats d’aquest tipus.  

Després d’haver parlat sobre allò que ens enfada i cercar solucions entre tots a cada 

una de les intervencions, els vaig proposar anar a seure a les taules per repartir-los folis Din 

A3 amb els quals haurien de dibuixar allò sobre el que havíem parlat a la reflexió: coses que 
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no ens fan sentir enfadats, situacions que ens fan sentir ràbia o fins i tot plasmar el contingut 

del conte interpretant els sentiments dels personatges del conte.  

L’activitat va ser realment enriquidora ja la majoria varen entendre el sentit d’allò que 

havien de plasmar i posteriorment vam comprovar que el dibuix s’havia fet sentint aquella 

emoció ja que es notava que havien recordat l’emoció que els provocava aquell fet. Colors 

negres, foscos, pintures remarcades omplien els diferents dibuixos. Alguns varen dibuixar el 

soterrani on eren castigats quan no es portaven be, altres dibuixaren l’elefant del conte amb 

grans mides i colors foscos en conflicte amb el Déu, altres reflectiren talment allò que havien 

comentat durant l’assemblea com per exemple el nin que va dir que li molestaven els renous, 

va dibuixar focs artificials de molts de colors i va dir que això era un renou que l’enfadava 

molt, l’altra nina de cinc anys també va reflectir a la perfecció un dibuix en el qual hi havia 

dos infants asseguts a les taules de l’aula i un d’ells pintava damunt el dibuix de l’altre. Em 

vaig adonar que, òbviament, els més grans, els infants de cinc anys, tenien major capacitat i 

habilitat a l’hora de reflectir i relacionar el que havien parlat amb allò que plasmaven. Però 

encara així, els infants de tres anys varen saber reflectir el sentit de plasmar l’emoció de la ira 

al paper. La nina de tres anys que no va intervenir va fer un dibuix sobre el conte i va dibuixar 

a tots els animals de color negre per què estaven enfadats i els altres elements del conte de 

colors vius. Una altra nina de tres anys també va fer el dibuix sobre el conte plasmant 

novament la ira de l’elefant. Dels dos nins de tres anys, un va dibuixar els seus mal somnis i 

em va dir que aquestes imatges sempre estaven al seu cap quan dormia i no li agradava 

somiar-les. Em va explicar que eren cafeteres que es movien soles, granotes dolentes, herois 

dolents, etc. L’altre nin va dibuixar-se a ell tot sol enfadat i em va dir que era ell quan la seva 

germana li pegava. I que no l’havia dibuixada per què estava castigada a la seva habitació.  

Pel que fa als registres de vídeo durant la sessió seran inclosos a un cd juntament amb 

el treball. A més afegiré fotografies de l’escenari del teatre d’ombres encara que no sigui de la 

pròpia sessió en concret, ja que com he comentat, no vàrem tenir ocasió de fer-les. No 

obstant, faré una simulació de sessió per tal de fotografiar-ho i que d’aquesta manera es pugui 

veure el material creat, el racó, la disposició d’aquest, etc.  

 

 

Recull de contes “ El gran llibre de les Emocions” 

Textos: Esteve Pujol i Rafael Bisquerra 
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Il·lustracions: Carles Artur 

 

 

 

 

 

Preparació de l’escenari del teatre d’ombres. 
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A la dreta, l’escenari forrat amb cinta vermella i el llençol  blanc, retallat a la mida i 

grapat per darrera. A l’esquerra, les Siluetes, retallades i plastificades. Cada una amb el seu 

suport i amb velcro.  

 

Imatges de la representació del conte durant la sessió. 

Imatges de la l’assemblea de reflexió posterior al conta contes.  
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Imatges de dossier sobre el  conte de l’Elefant de l’Àfrica  

  

Representació de l’emoció de la ira: dibuixem allò que ens fa enfadar molt, relacionat 

amb el que hem parlat prèviament a la reflexió o quelcom significatiu del conte relacionat 

amb l’emoció de la ira.  
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Imatge esquerre: Dibuix Alejandro, 3 anys 

 

Imatge dreta: Dibuix Isabel, 5 anys 

 

 

 

 

 

 

Imatge esquerre: Dibuix Miah, 3 anys 

 

 

 

 

Imatge dreta: Dibuix Dani Menacho, 3 anys 

 

 

 

 

Alejandro: “Este soy yo cuando Nuria me paga”. Se dibuixa enfadat ( reflexa la única 

intervenció durant la reflexió). 

 
Isabel: “ Esta soy yo en mi cuarto cuando me castigan, estoy encima de la cama”. 

Dibuixa la seva habitació i a ella en el seu llit. No li agrada que la castiguin a la seva 

habitació, no sap el motiu sobre per què la castiguen.  

 

Miah: “ He dibujado el Elefante del cuento enfadado y el Dios también 

enfadado. También he hecho la lluvia.”  

Els colors negres representen l’elefant i el Déu i el color lila la pluja. El vermell 

diu, “ es el paisaje”. 

 

Dani: “lo que me hace enfadar son las pesadillas, todas estas que he dibujado 

están en mi cabeza”. No me gusta dormir y soñar con cosas malas. He dibujado 

cafeteras pequeñas que hablan, cohetes, cucarachas, un perro que es malo, una 

rana que es mala i un superhéroe malo.” 

Dibuixa els seus mals somnis per què són allò que li fan enfadar.  
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Imatge esquerre: Alberto, 5 anys 

 

Imatge dreta: Polo, 4 anys 

 

 

 

 

 

Imatge esquerre: Auba, 4 anys 

 

 

 

Imatge dreta: Anna, 3 anys 

 

 

Alberto: “He dibuixat focs artificials per què fan molt de renou i em fan enfadar 

molt.” 

 Ell ha parlat a la reflexió que els renous forts el feien enfadar molt, és un nin 

molt sensible als renous. 
Polo: “Pinto el sótano. Me hace enfadar que me castiguen en el sótano, me 

castigan porque pego a Marian”. 

 uba: “ e enfada que en Biel m’aranyi”.  

En Biel és el seu germà, el dibuixa a casa amb ella, amb la cara tota negra. No em sap 

respondre per què ha pintat el seu germà sense cara.  

Anna: “Elefante y Gallina enfadados” 

 ibuixa “ el gall” i l’elefant enfadats, tots els animals són els de color negre novament i 

“estan junts tots enfadats”, explica. 

Na Anna és una nina alemanya i encara li costa l’expressió oral, encara que  és molt viva 

intel·lectualment . 
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Imatge: Lila, 5 anys 

 

 

 

 

 

4.6.2 Segona sessió 

La segona sessió la vaig dur a terme dia 26 de Maig. El conte que treballaríem seria “ 

La Sorpresa”, per a treballar precisament l’emoció de la sorpresa. El material complementari 

que havia creat, a més de dossier, va ser una capsa de sabates pintada i forrada amb Air on fix 

i després els personatges els vaig dibuixar a cartolina per després repassar-los de rotolador 

negre i pintar-los per dins. Després els vaig plastificar i retallar. Així, l’escenari del conte va 

ser la part exterior de la tapa de la caixa, la qual havia forrat amb una cartolina blau cel i 

posteriorment també plastificada amb Air on fix. L’escenari es sostenia de la següent forma: 

La tapa de la capsa estava disposada de tal manera que l’exterior de la tapa quedava 

mirant cap a l’interior d’aquesta. Vaig aconseguir que es sostingués així degut que vaig 

aferrar pel darrera tires de velcro i així vaig aconseguir que la tapa es mantingués dreta.  

Així, el dimarts a les nou del matí vaig arribar a l’escola. Els infants estaven passant el 

plafó del bon dia, mentre jo preparava el racó. Minuts més tard començarem a ajuntar-nos en 

grups, prèviament fets, per tal que dos grups continuessin a les altres dues aules jugant per 

racons i el grup que vingués a l’aula de tres anys dugués a terme la sessió del racó 

d’emocions.  

 ila: “ He dibuixat a mi i a un altre nin que me pinta el meu dibuix per què és una 

cosa que no m’agrada i me fa enfadar, és allò que més em fa enfadar”. 

Dibuixa una taula amb dos nins, un és ella. El dibuix reflexa allò sobre el que ha 

parlat durant l’assemblea de reflexió. 
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A l’aula varen venir tres nins de quatre anys ( una nina i dos nins), de tres anys varen 

quedar quatre (dues nines i dos nins) i finalment de cinc anys varen venir dos nins ( una nina i 

un nin). Per tant, a l’aula eren 9 infants en total. 

 Nin Nina 

3 anys 2 2 

4 anys 2 1 

5 anys 1 1 

 

 Quan va arribar el grup, ens vàrem asseure a l’estora per parlar sobre allò que hi havia 

dins la capsa que jo havia portat. Els infants varen dir: llepolies, xocolata, ninots per jugar... i 

finalment la nina de cinc anys va dir: és un conte. A la classe de cinc anys ja havien estat 

parlant durant la setmana passada sobre que al racó d’emocions ja hi havíem contat un conte i 

havíem fet una activitat posterior. Així, els nins de cinc anys ja venien amb idees sobre allò 

que farien a l’aula de tres anys. Finalment els vaig explicar que dins la capsa hi havien uns 

personatges que havien vingut per contar-los un conte als infants d’infantil. Tots van somriure 

i en aquell moment vaig obrir la capsa i començà el conte: “Hi havia una vegada a la vall d’un 

poble”...Tots pararen atenció durant tota l’estona que durà el conte. Va ser molt agradós 

contar la història per què els infants em miraven tot el temps amb cares fascinats, els hi 

encanta que els expliquin històries de tota mena. Jo a més, havia portat una música per crear 

ambient al racó i permetre que els infants s’introduïssin millor dins el món paral·lel que 

s’estava creant en aquell moment. La música era una melodia alegre que pareixia feta per al 

conte, amb sons d’ocells i animals com hi havia a la història. També al començament de la 

sessió vaig encendre unes espelmes per tal que sentissin aquella tranquil·litat dins l’ambient, 

aquella pau i aquell silenci tan propici i necessari per a la sessió. 

Així, quan vaig acabar el conte tots varen aplaudir i em varen demanar que els mostrés 

el material ( els personatges). Jo els vaig posar tots en terra per que els poguessin veure i 

varen respectar molt la manera de palpar-los i mirar-los sense fer mal bé res del material. 

Després varen parlar sobre el contingut del conte:què havia passat al conte?, aquí no 

tots aixecaren la mà però alguns si ho feren i varen respondre coses com: 

-“ Al Sol le han dado una sorpresa por que se porta muy bien con los animales” 
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-“ Han tenido que trabajar toda la noche para poder darle la sorpresa al Sol antes de que 

salga” 

-I quina era la sorpresa que li feren al Sol els animals? 

-“ Una carta” 

-“ Una hoja” 

-Es diu una pancarta,( vaig respondre) 

Em vaig adonar que tan els infants de tres anys com els més grans havien entès el 

contingut del conte a més d’haver escoltat i mantingut un comportament excel·lent durant el 

conta contes. 

Després varen parlar de com s’havia sentit el Sol amb aquesta sorpresa i tots 

coincidiren en que segurament s’havia sentit molt content i agraït amb els animals. 

Més endavant vàrem enllaçar el contingut i vaig fer la pregunta: i a nosaltres, ens 

agraden les sorpreses? Quan ens han donat una sorpresa? Aquí va haver tot tipus 

d’intervencions. Primer varen parlar sobre el pare noel , que ens du molts de regals i és una 

sorpresa sempre que ve per què li hem escrit una carta però no sabem si ens durà allò que hem 

demanat. Després també han parlat sobre els reis, que també és una sorpresa i ens fa sentir 

molt contents quan arriben. Aquí ja es varen atabalar contant que els hi havia dut els reis a 

ells, si ja havien escrit la carta, etc. Quan varen poder reprendre la reflexió, vàrem parlar sobre 

les festes d’aniversari. Varen dir que també els aniversaris ens posen contents i ens donen 

sorpreses per que ens duen regals i venen molts amics i jo els vaig contar que a mi em varen 

fer una festa sorpresa d’aniversari que em va sorprendre molt i em va fer sentir molt contenta. 

També varen parlar sobre un taller amb la mare d’un dels nins de tres anys que hi era, ja que 

els vaig recordar que la mamà d’aquest nin els disfressà a tots de pirates i els va fer un joc per 
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tractar de trobar tresors al pati de l’arena. Els vaig recordar que aquest dia també els nins de 

tres anys s’havien dut una sorpresa per què havien trobat els tresors amagats després d’una 

estona cercant amb un mapa i això els havia provocat a tots molta sorpresa i alegria, més 

encara quan varen descobrir que a l’interior dels cofres dels tresors hi havia monedes de 

xocolata. Així que ells varen recordar i varen dir que era cert que aquest dia havien tingut 

moltes sorpreses en aquest taller familiar.  

Pel que fa a les intervencions, els infants durant aquesta part de la sessió varen 

participar quasi tots menys un dels nins de cinc anys i dos de tres els quals estaven un poc 

més despistats i no prestaven gaire atenció. Els altres aixecaven la mà i parlaven constantment 

uns amb els altres. 

Més tard, els vaig proposar fer una representació teatral sobre les coses de les que 

havíem estat parlant durant l’assemblea de reflexió. En parelles o grups de tres podrien pensar 

un dels temes dels quals havíem parlat i fer una representació: simular una festa sorpresa 

d’aniversari, el dia que va venir el pare noel, nins cercant tresors i finalment trobar-los, per 

treballar un poc amb la imaginació i que poguessin recrear i interioritzar més aquella emoció 

de sorpresa sentida. Per tant, varen fer les parelles i va quedar un sol grup de tres compost pel 

nin de cinc anys i un nin i una nina de tres.  

Els altres varen ser parelles diverses: una nina de cinc anys amb una altra de tres, una 

nina i un nin de quatre anys, un nin de quatre i un altre de tres anys.  

Durant aquesta estona es varen repartir per l’aula per tal d’assajar la representació. El 

nin i la nina de quatre anys volien representar que el nin s’anava a Alemanya. És cert que el 

nin es marxa d’aquí poc a viure allà i com per a ell era una sorpresa, ho volia representar amb 

la nina. La parella de nines de cinc i tres anys varen volen representar una festa sorpresa 

d’aniversari a la nina de tres anys. Els tres nins de cinc i tres anys, varen triar l’escena d’una 
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preparació d’un pastís per a una festa d’aniversari, en la qual la nina dormia i els altres dos 

nins la despertaven cantant la cançó d’aniversari i ella bufava les espelmes. Finalment la 

parella dels nins de quatre i tres anys volien simular que anaven d’excursió i allà es trobaven 

una moto.  

Quan va arribar el moment de la representació, molts de nins es varen avergonyir amb 

el fet d’haver de parlar i representar l’escena davant dels altres infants, a més tenint en compte 

que hi havia una càmera gravant-los. Per això, durant aquesta part alguns no varen poder 

parlar, o altres reien tot el temps, però allò important és que havien entès a la perfecció allò 

que se’ls havia explicat que fessin i a més havien imaginat ells l’escena a més d’haver-se 

posat d’acord per representar-la ( parlar sobre que diu cada un i quan..., etc). Per tant per què 

fa a l’elaboració de la sessió estic satisfeta tot i que el resultat no va ser el previst degut als 

nirvis. Quan va finalitzar la sessió vàrem parlar sobre allò que ens feia sentir vergonya i per 

què. Alguns varen dir que no passava res per què si teníem vergonya els companys ens 

podíem ajudar i això em va agradar molt per què em vaig adonar que tot el temps que no 

sabien que dir, es miraven les parelles les unes a les altres i es deien coses com: “ que dic...” “ 

se m’ha oblidat”... “ no ho recordo...” 

  

Conte “ La Sorpresa 

Autors:  

Fátima de la Jara, Rosa Luengo, Gerardo Domínguez 
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Imatges de  l’escenari i material  del conte “La Sorpresa” 

 

 

Imatges durant el conta contes 
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Imatges del dossier sobre el conte “ La Sorpresa” 

 

 

4.6.3 Tercera sessió 

 

El dia 2 de Juny vaig dur a terme la tercera sessió del racó emocional. A aquesta sessió 

treballaríem l’emoció de la tristesa a partir del conte de l’aneguet lleig. Així, al matí quan vaig 

arribar em vaig disposar a preparar l’espai, el material que necessitaria per fer després 

l’activitat, etc. Els infants eren a l’aula però la mestra em va deixar el racó d’emocions per 
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preparar allà la sessió. Més tard, quan ja vaig tenir tot enllestit, els infants es varen barrejar i 

varen anar cada un a l’aula que li pertocava per anar als racons interaula.  

Per altra banda,  a l’aula de tres anys hi varen venir el grup següent: dues nines de cinc 

anys, un nin i una nina de quatre anys i quatre nins de tres anys( dues nines i dos nins). Per 

tant, formaven un grup de 8 nins per a la tercera sessió. 

 Nin Nina 

3 anys 2 2 

4 anys 1 1 

5 anys 0 2 

 

A mida que els infants anaven arribant, es seien a l’estora. Primer varem fer un poc de 

conversa sobre que hi havia a la capsa i que venien a fer els infants a l’aula de tres anys. 

Primer varen dir que a la capsa hi havia un joc de puzles però després una nina va dir que 

venien a escoltar un conte i fer activitats. Quan ja tots varen tenir clar que escoltarien un 

conte, els hi vaig anar donant pistes sobre quin seria el conte que contaria. Vaig treure un dels 

personatges i tot d’una varen saber que seria l’aneguet lleig, per què a més, alguns dels infants 

que fan l’activitat extraescolar de teatre, estan assajant la història de l’aneguet lleig. 

Després d’aquesta conversa vaig començar la història de l’aneguet lleig. Durant el 

conta contes els infants varen estar molt atents i en silenci. Alguns fins i tot quan es va acabar 

tenien els ulls plorosos per la trista història de l’aneguet lleig.  

Una vegada contat el conte vàrem fer un petit recordatori sobre l’argument d’aquest. 

Molts varen mostrar-se voluntaris i una de les nines va contar la història fil per randa, tota 

sencera de cap a peus. Després altres varen parlar de com es devia sentir l’aneguet durant tot 

el conte, varen demanar per que la seva família no l’estimava ja que afortunadament era 

quelcom que no entenien. Vàrem parlar sobre que a vegades la gent rebutja les persones 

només per ser diferents, i una de les nines de tres anys va contestar que si l’ànec se portava bé 

i era bo sa seva mamà l’estimaria.  

Després d’això ja vàrem reflexionar més profundament sobre allò que ens feia estar 

trists a nosaltres. Alguns varen dir que els posava trists caure amb pedres o troncs, o que els 

amics els peguessin. Altres varen parlar sobre que quan els amics es separen per que marxen a 

una altra escola ens posem trists i quan això ocorre plorem. D’aquí va sortir el tema de que 

ens passa quan estem trists. Varen respondre que o be ploràvem però que de vegades podíem 
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estar trists però no plorar, sinó que hi ha nins que encara que estiguin molt trists no ploren per 

que ho expressen d’altres maneres com cridant, amagant-se, etc. Alguns infants varen 

reconèixer que no els agrada estar trists i per això a vegades s’amaguen fins que es troben 

millor i que mentre estan trists i amagats allà poden plorar però amb gent no. A això vàrem 

respondre que no passa res si plorem davant la gent per que és normal que plorem quan estem 

trists.  

Després de totes les intervencions sobre allò que ens feia estar trist vaig llençar la 

pregunta sobre què ens fa sentir millor quan estem així tan trists. Una nena de quatre anys va 

dir que quan ella estava trista, la seva mare li donava uns besos tan enormes que la feien riure 

i la posaven contenta i així se li oblidava que estava trista. Una altra nina va dir que a ella li 

agradaven les abraçades quan estava trista per que la feien sentir molt millor. Un altre nin de 

quatre anys va dir que quan ell estava trist la seva germana gran li feia pessigolles per que 

rigués i estigués content.  

Quan va concloure l’assemblea de reflexió, vaig proposar als infants pintar un mural 

sobre aquelles coses que ens feien sentir trists i les coses que ens ajudaven a estar millor. 

Així, vàrem agafar paper continu, es posaren les bates i vaig repartir pinzells per tots i ells 

triaren els colors de la pintura amb la qual volien pintar el seu dibuix. D’aquesta manera els 

infants varen fer un mural sobre aquelles coses que els feien posar trists, encara que d’altres 

varen dibuixar als personatges de l’aneguet lleig, o només varen voler dibuixar allò que els 

feia sentir trists i no allò que els ajudava a estar millor, o simplement, com un dels infants, no 

va saber representar que era allò que li feia sentir trist.  

Un dels infants de tres anys va pintar una llodriguera ja que deia que era un lloc on ell 

s’amagava i va dibuixar unes escales per les que sortia quan ja estava content i no es sentia 

trist. Una altra nina a l’assemblea havia representat que un dia quan la mamà marxava amb el 

cotxe ella va plorar molt per que volia anar amb ella i per això al mural va pintar a ella plorant 

i al papà i la mamà junts al cotxe que partien. Després una altra nina va dibuixar-se a ella amb 

un coixí a la cara per què deia que quan li feien enfadar això l’ajudava a tranquilitzar-se. Una 

altra nina es va dibuixar plorant per que una pedra li havia fet mal i altra nina va fer un dibuix 

semblant però amb un tronc que li queia a damunt. Un dels nins de tres anys va dibuixar a 

l’ànec i a la gallina del conte i una altra nina de tres anys va fer un dibuix que no pertanyia 

massa al tema. 
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La sessió em va agradar molt i crec que el resultat va ser molt satisfactori ja que els 

infants es varen expressar molt correctament amb el tema del qual parlàvem, varen poder 

contar les seves experiències i varen rebre l’escolta activa i els consells dels seus companys, 

reflexant-se en ells ja que molts patien per les mateixes coses i es varen poder donar suport i 

tal vegada per això no els va costar tant parlar sobre aquestes coses tan personals, ja que veien 

que no eren els únics a qui els passava.  

 

 

Conte L’Aneguet lleig  (Adaptació d’un conte d’Andersen) 

Il·lustració d’Àngels Comella, editorial Cruïlla 

 

 

Imatges durant la sessió del conta contes i l’assemblea de reflexió 
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 Imatges durant la representació de l’emoció de la tristesa 

 

 

5. Conclusions 
 

Com a conclusió sobre les sessions , em cal dir que el fet d’haver-les dut a terme m’ha aportat 

molt al meu aprenentatge com a docent. He pogut veure com són els infants, cada un d’ells 

dins aquesta perspectiva més personal i interior. He gaudit molt de veure les diverses maneres 

que fan servir ells per expressar les emocions: alguns no parlen però ho plasmen amb tota 

perfecció al paper, altres ho expressen i ho senten realment contant-ho però en canvi al paper 

no saben ben be que dibuixar. Altres no saben identificar les seves pròpies emocions ( com 

ens passa a molts d’adults encara) i alguns van més enllà de la imaginació i conten i conten 

fets i històries emocionals i personals sense poder aturar.  

Amb aquesta feina, he pogut comprovar la gran importància real que té el treball d’emocions 

a l’aula d’infantil i la necessitat global que hi ha d’aquest. També he comprovat que és una 

qüestió molt abstracte per a infants i que moltes vegades costa posar paraules, formes i colors 

a les emocions. Per això he gaudit moltíssim d’haver pogut afegir el meu granet, la meva 

passa d’infant, que és petita però estic segura que ha deixat petjades de gegants a les mestres 
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que han pogut viure i experimentar juntament amb nosaltres aquestes sessions al nostre racó 

d’emocions, que han pogut veure als infants reflexionar, imaginar, plasmar, expressar... pel 

que fa a la meva experiència per mi ha estat meravellosa i encara que només hagi estat una 

minúscula iniciació em quedo amb el fet que les mestres han quedat molt contentes i 

interessades en donar continuïtat al meu projecte que no podria haver estat possible sense ells. 

Per tant jo em reitero en què sí es poden treballar els contes a través de les emocions, que sí 

són un recurs important i necessari per a l’educació infantil i que sí és possible aprendre i 

gaudir junts al racó d’emocions.  

Pel que fa al meu procés d’aprenentatge durant la realització del meu treball de fi de 

grau, comentaré que al principi em vaig sentir molt perduda i sense coneixements ni taules 

sobre les que construir el meu treball de fi de grau. Vaig trobar-me amb la dificultat i alhora la 

realitat dels estudis de grau d’avui en dia i és que, em vaig adonar que en el moment en què 

vaig triar el meu tema i em varen dir “ comença a desenvolupar-lo”, tot el que havia aprés i el 

que sabia, no em va servir de res. La dinàmica de treball a la qual estava acostumada era la 

següent: disposo d’un guió amb les parts i a partir d’allà vaig fent i desenvolupant. Mai 

m’havia angoixat tant el fet de veure  papers en blanc, els qual havia d’omplir, sense saber 

gairebé per on començar i amb que omplir-ho.  

Vaig acudir a la primera reunió de tutoria i tot el que pensava que tenia clar, se’m va 

esborrar més. Em trobava molt perduda i a l’hora molt angoixada per tota la feina que hi tenia 

per fer i el poc temps del qual disposava. Vaig mirar altres treballs d’altres anys per Internet 

però res m’ajudava, només em complicava més la idea que jo tenia inicialment sobre el que  

era un treball de fi de grau. De sobte, tot em va venir gros i no sabia per on agafar-ho ni com 

donar-li forma. Se’m va ajuntar tota la feina, i a això se li va sumar el fet que vaig quedar tota 

sola a les meves pràctiques de 3-6 i tot junt em va caure al damunt. “Ara si que hi ha feina per 

fer”, vaig dir jo en aquell moment.  

Després d’atabalar a la meva mestra amb missatges quasi d’auxili i de concertar 

tutories amb ella, vaig aconseguir reorientar-me, en part, gràcies a la seva tècnica de l’embut, 

que em va servir molt més del que ella pot imaginar. Amb l’embut vaig començar a veure la 

forma en potència que havia de tenir el meu treball. Així, com l’embut, vaig començar per la 

part més oberta, més amplia i general, per anar acotant poc a poc fins a arribar a allò que seria 

la meva proposta d’intervenció al treball de fi de grau. Vaig cercar teoria de tota mena 

relacionada amb el desenvolupament emocional a la primera infància. Amb això cal dir que 
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també he aprés molt ja que constantment tenia el dubte de si allò que estava llegint i 

enregistrant al meu treball era del tot verídic. Una altra vegada vaig viure episodis d’angoixa i 

és que he d’admetre que aquest treball m’ho vaig prendre d’una forma molt “ a la tremenda ”, 

quelcom que només em suposava mals de cap i emocions negatives.  

Per això una de les coses que vaig aprendre i de les que n’estic més satisfeta és 

d’haver aprés a transformar les meves emocions davant les circumstàncies com n’és part de la 

tasca del meu propi  treball. Vaig aprendre a veure’l com un moment d’inspiració, un moment 

de relaxament, de pensar i redactar idees i aspectes sobre el tema, que em semblaven 

fascinants i em feien sentir agust. M’ho vaig prendre com si fer el treball fos com agafar 

aquell llibre de novel·la romàntica amb el que esperes tenir un moment ,per petit que sigui 

,per endinsar-te novament en la seva història.  

Seguint amb el que comentava sobre la teoria, vaig aprendre a cercar i verificar a partir 

de l’observació, l’anàlisi i la comparació de diferents fonts. Així,tot el que afegia al meu 

treball podria tenir una base certament verificada i autèntica i descartar possible informació 

errònia o incorrecta.  

En quant a la metodologia, des del principi vaig voler que estigués relacionada amb 

l’aportació de recursos per als docents. Així, quan em vaig quedar sola a les pràctiques, vaig 

pensar que seria una bona proposta enfocar el meu projecte d’aula que estava preparant, al 

desenvolupament emocional. D’aquesta manera podria oferir-li al meu treball de fi de grau 

una base empírica a més de recursos amb els que treballar el desenvolupament emocional a 

les aules, en aquest cas, amb dels contes.  

Per tant, durant la realització del treball de fi de grau, a més d’aprendre a cercar  

informació diversa sobre un mateix tema, comparant-la i analitzant-la prèviament, vaig 

aprendre a cercar minuciosament contes infantils que tractessin concretament les emocions. 

Vaig fer llargues passejades per diferents biblioteques municipals i de centre, per tal de trobar 

contes que reunissin allò que necessitava per crear el meu racó d’emocions a l’aula d’infantil 

de tres anys. Al final, vaig trobar diverses propostes que em semblaren força bones però que 

necessitaven algunes adaptacions en quant al vocabulari i a l’edat per a la qual anava dirigida.  

Una vegada trobats els contes i realitzat tot el material que vaig haver de crear per al 

racó d’emocions ( un dossier de contes, amb l’explicació de l’emoció que tractava cada conte 

i les seves corresponents il·lustracions i un material complementari, per a cada un dels contes 
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que es durien a terme) vaig començar a desenvolupar les sessions per al treball del 

desenvolupament emocional.  

Això corresponia a la part pràctica del meu treball i dins aquesta part ja em vaig poder 

sentir molt més còmoda amb allò que tenia per fer degut que les sessions anaven transcorrent i 

la meva tasca era únicament la de enregistrar tot el més clar i visual possible per després 

traspassar-ho al paper d’una manera atractiva i coherent. En aquest apartat les idees ja fluïen 

d’una altra manera, amb un caudal continu i que tenia visualitzat el riu on desembocaria. 

Així, en aquest apartat només em va caldre estar molt atenta i gaudir d’allò que havia 

creat posant-ho en mans dels infants.   

Pel que fa a allò que he pres en quant al tema del treball, puc dir que alhora, les 

sessions m’han servit no només per tractar aspectes del tema de les emocions sinó que també 

m’ha servit per observar i analitzar les meves estratègies docent a l’hora de desenvolupar una 

activitat, conduir-la i reconduir-la podent a la vegada deixar-la seguir el seu corrent a partir de 

les intervencions dels infants. Hi ha hagut moments en els quals ha estat millor mantenir 

només els ulls i les orelles obertes per tal que siguin ells els que obrin les seves boques i 

deixar la conversació seguir entre ells, ja que ha estat en aquest moment, quan no hi havia 

pautes marcades sobre qui xerrava i quant, quan s’han produït realment les millors 

intervencions i s’ha pogut treballar pròpiament el desenvolupament d’aquella emoció de la 

qual parlàvem. Ells sols s’han posat a la pell de situacions que els provocava aquella emoció, 

han reflexionat sobre allò, han dialogat entre ells, comparant quina situació ,tal vegada, 

suposava una major intensitat d’aquella emoció. En definitiva, han mostrat molta autonomia a 

l’hora del diàleg, una correcta capacitat de reflexió, moltes ganes d’intervenir, encara que no 

tots, de contar les seves vivències per poder ser escoltats i poder trobar una possible solució a 

allò que  els infants expressaven sobre el que els angoixava, de manera que els infants es 

sentien més forts i reconeguts una vegada ho exposaven i tractaven de cercar solucions amb 

tot el grup, junts, escoltant els consells dels més grans i les innocents intervencions dels més 

petits. 

Més o menys assertiu, he pogut gaudir molt de les estones de sessions amb els infants, 

d’haver pogut parlar sobre les emocions, sobre el que ens fan sentir, sobre el que podem fer 

amb elles i per elles...He gaudit de fer el material per als contes, d’haver pogut crear el 

dossier, el racó... i d’haver deixat per petit que sigui, el meu granet d’arena, en quant al treball 

del desenvolupament emocional, a l’aula de tres anys del meravellós CEIP Galatzó i em 
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quedo amb les experiències viscudes i amb l’esperança d’haver obert una porta més a l’aula 

de tres anys que mai més tancaran i on hi seguiran entrant i convidant infants i mestres de les 

aules d’infantil.  
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7. Anexe 
 

Taula de seqüenciació de la feina realitzada 

 

Del 24.04.2015 al 

27.04.2015 

3 hores cada 

dia 

Durant els dies 24, 25 i el cap de setmana, em vaig 

dedicar a pensar de quina manera crearia el dossier de 

contes, el qual seria material per a les mestres i en ell hi 

voldria incloure  aspectes com: un resum introductori 

del que és el dossier, reflexions posteriors als comptes 

amb preguntes sobre aquest per a ajudar a introduir 

l’assemblea de reflexió, il·lustracions, manera 

d’explicar el conte, tipus de lletres…etc 

Per al material complementari algunes idees són fer 

cada material guardat a una capsa de sabates gran, 

revestida i decorada amb motius del conte i dins aquest 

que hi hagués tot el material com els personatges, els 

objectes que hi surten, per tal de fer-ho més visual. 
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01.04.2015 9:00-13:00 Amb el material disponible per dur a terme el dossier, 

començo a treballar en ell ( escriure els contes passats a 

folis i realitzo les adaptacions pertinents per a una 

major comprensió del conte). També faig els primers 

esbossos sobre les il·lustracions dels contes.  

02.04.2015 9:00-13:00 Amb llapis i regla, faig l’esquema sobre el qual escriure 

el conte, primer a llapis desprès rotolador negre. Faig 

les línies amo llapis Per tal d’escriure-ho recte i marcar 

els marges i els espais entre frase i frase. Una vegada 

fet això començo a passar el primer conte a llapis, tan 

l’escrit com les il·lustracions. Al llarg del Matí acabo el 

primer conte. Cal comentar que també vaig triar els 

colors de les cartolines Per tal que el color dos l’adient 

per a la il·lustració, i a més, no s’anessin repetint entre 

ells sinó que cada color fos diferent però alhora també 

que estigues dins la mateixa pala de colors.  

 

03.05.2015 9:00-12:00 Continuo amb l’altre conte, en aquest cas l’aneguet 

lleig que tracta la tristesa, el primer va ser l’elefant i el 

Deu de la pluja que tracta la ira. Primer Marc les línies i 

els marges amb llapis i desprès pas el conte amb llapis, 

i tot amb majúscula. Darrere de cada escrit dibuixo la 

il·lustració pertinent.  

Em queden tres cartolines per acabar el segon conte 

passat a llapis. 

04.05.2015 9:00-14:00 Acabo el segon conte i faig el tercer. Conte i 

il·lustracions. Totes les il·lustracions les trec de Internet 

e intento imitar-les.  Continuar  

 

05.05.2015 

 

 

 

16:00- 23:00 

hores 

Al Matí imprimeixo al centre les definicions pertinents 

per als conceptes del dossier. A la tarda, pas a rotolador 

dos dels contes i les il·lustracions de cada un. Ja es veu 

color i forma al dossier. També aferro els retalls de les 
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definicions dels conceptes, fet formes diverses als 

retalls. 

06.05.2015 

 

19:00-23:30 

 

Avui, acabo de passar a rotolador el darrer conte i 

començo a esborrar el llapis de les primeres pagines. 

També repàs de rotolador la portada, les primeres 

pagines de introducció i l’índex.  

 

07.05.2015 

 

18:00-22:00 

hores 

 

Avui he acabat d’esborrar el llapis de les 28 pàgines del 

dossier i he donat color a les primeres 5 pàgines. Ho he 

pintat amb plastidecors però no m’ha agradat el resultat 

així que demà demanaré ceres a l’escola.  

 

08.05.2015 

 

19:30-22:00 

 

Avui he pogut acabar de pintar el segon conte, Ho he 

fet amb ceres, m’adono que el resultat de les 

il·lustracions hagués estat millor si ho hagués treballat 

amb aquarel·la. 

 

09.05.2015 

 

9:00- 12:00 

 

Pinto el darrer conte, pagino les cartolines i faig els 

darrers retocs. 

10.05.2015 18:00-20:00 

 

Dibuixo a la cartolina negra Din A3, que em va deixar 

l’escola per al material complementari,els personatges 

del conte de l’Àfrica. Faig la silueta i retallo. 

Vaig a una tenda per dissenyar l’escenari per al teatre 

d’ombres xineses. Em fan un marc de fusta de 60 per 

70 centímetres amb uns peus de ferro com a suport. 

11.05.2015 

 

16:00-19:00 Primer al matí, duc els personatges retallats a l’escola i 

els plastifico, alguns els vull millorar perquè la 

conserge de l’escola em dona algunes idees.  

L’horabaixa faig les millores pertinents Per oferir més 

qualitat a l’ombra dels personatges.  

 

12.05.2015 

 

16:00-19:00 Al matí a les 10 plastifico algunes cartolines i 

modifiquem algunes del dossier.  



50 
 

Plastifico els retalls dels personatges que ahir vaig 

millorar i comento amb la conserge les possibles 

millores del dossier ja que com vaig comentar no 

m’agradava el resultat amb cera. A l’horabaixa 

modifico més cartolines abans de poder-les plastificar a 

l’escola. 

Vaig a una tenda especialitzada en temes de fustes i 

jardineria Per que em facin un marc de fusta de 70cm x 

60 cm. Desprès li demano uns suports Per que s’aguanti 

dret. Una vegada tinc l’escenari del conte de l’Àfrica, ja 

puc dur a terme la sessió del teatre d’ombres. Nomes 

falta aferrar el llençol amb grapes Per la part de darrera 

Per tenir el teatre d’ombres llest.  

 

13.05.2015 

 

19:00-21:00 Al matí el temps del pati plastifico les cartolines 

modificades i torno a imprimir aquesta vegada amb 

cartolina les definicions que apareixen al dossier. 

Sortim 15 minuts abans al pati per reunir-nos les 

mestres allà. Parlem dels dies que faré les sessions del 

racó d’emocions. Finalment decidim que seran els dies 

19,26 i 9 de juny. 

A l’horabaixa modifico les cartolines pendents de 

millorar, aferro els retalls de les definicions en cartolina 

al dossier y retallo les imatges dels personatges del 

material complementari ja plastificat. 

 

 

14.05.2015 

 

18:00-22:00 Avui al matí, plastifico més cartolines millorades. 

A l’horabaixa a casa acabo de millorar les darreres dues 

cartolines i dibuix i retall els personatges del segon 

conte, “ La Sorpresa”, per demà plastificar-ho tot. Fet 

amb cartolina i pintat amb rotoladors. 

M’adono que la darrera sessió del racó d’emocions està 
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prevista per el dia 9 de juny però consultant l’agenda 

veig que dia 29 he de tenir enllestida la part pràctica del 

TFG on precisament he de enregistrar aquestes tres 

sessions que són la meva intervenció per al tema que 

tracto “ el desenvolupament emocional a la primera 

infància”. Envio un correu a la mestra del TFG per 

explicar-li la situació i li proposo per una banda, 

entregar-li dues de les sessions per després a l’entrega 

de juny incloure aquesta tercera, o per altra, aplaçar 

l’entrega de la part pràctica una setmana, per tal 

d’entregar-li el dia 5 de juny. Així es faria la  tercera 

sessió el dia 2 de juny en comptes del 9 com estava 

previst. 

 

15.05.2015 

 

Al matí A les estones lliures, he acabat de plastificar les 

cartolines del dossier que em faltaven, ja estan tot 

preparat per enquadernar-lo dilluns a l’escola de 

peguera on faig feina ja que al Galatzó no disposen 

d’enquadernació amb espirals.  

També he plastificat els personatges que vaig fer ahir 

per al material complementari de “ la Sorpresa” i he 

grapat amb una grapadora de paret el llençol al escenari 

de fusta per al teatre d’ombres xineses que es farà per a 

la primera sessió per representar el primer dels contes “ 

L’elefant i el Déu de l’Àfrica” que tindrà lloc el proper 

dia 19 de Maig durant la programació de jocs per 

racons interaula.  

Comento la problemàtica respecte a la tercera sessió en 

relació al meu TFG i finalment rebo la resposta de la 

mestra d’aquest que em diu que es correcte aplaçar 

l’entrega de la part pràctica. Ho reorganitzem amb les 

mestres ja que dia 2 en principi hi havia pendent una 

sortida a la platja i aquesta es passa a dia 9 per poder fer 
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la tercera sessió dia 2 de juny.  

16.05.2015 9:00-13:00  Avui al matí he començat a fer els primers escenaris del 

material complementari del conte de per a la tristesa 

“l’aneguet lleig”. He anat fent retalls de cartolina per 

representar els diferents paisatges i aferrant-los a noves 

cartolines. També he dibuixat alguns dels personatges a 

cartolina per retallar. La meva idea és després posar-los 

un suport al darrera per tal que s’aguantin, de manera 

que tot siguin com a marcs de fotografies. Així, 

l’escenari apareix i desapareix d’una manera canviant, 

dinàmica i més còmoda.  

Després també he acabat de cobrir el marc de fusta del 

teatre d’ombres amb cinta vermella. Ha quedat molt bé. 

Ara tot és provar com es veuen les ombres i fer una 

primera representació a casa abans de dur-ho a terme 

dimarts dia 19 de maig.  

Després d’això he triat la capsa de sabates que faria 

servir per al materials del conte de “ La Sorpresa” i 

finalment li he posat retalls de cartolines blaves per tal 

de forrar-la. L’escenari principal serà l’exterior de la 

tapa de la capsa. Amb aquest, els personatges aniran 

canviant a més de les decoracions, per simular el canvi 

d’escenari. Els personatges s’aniran posant i llevant 

aferrant-los amb blue tac. Una vegada decorada de blau 

la capsa, l’he plastificada amb Air on fix.  

 

17.05.2015  Al matí, he acabat de dibuixar, subratllar amb rotolador 

negre i pintat per dins, els personatges del material de 

l’aneguet lleig. Una vegada fets els he retallat sobre 

cartolina. També he acabat de fer els escenaris afegint 

un més en el qual hi ha una casa feta de retalls de 

cartolina sobre una altra Din A4. També he fet 

l’escenari de l’ hivern, amb retalls de paper de foli per 
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simular la neu.  

Una vegada llest tot el material del conte de l’aneguet, 

he afegit els pals a les siluetes dels personatges del 

conte d’ombres que serà com vaig dir “ l’Elefant 

d’Àfrica i el Déu de la Pluja”,  conte per treballar la Ira.  

Després d’haver afegit els pals adients a cada 

personatge ja es pot dur a terme la representació. Per 

fer-ho, he anat a comprar cinta d’aferrar perquè no en 

tenia i també una tempera de color blau per pintar la 

capsa de sabates del materials de la Sorpresa per dins. 

18.05.2015 Durant el dia Al matí, a la mitja hora lliure plastifico els personatges i 

escenaris del material complementari del conte de 

l’aneguet lleig. Després, a l’escola on faig feina, duc el 

dossier preparat per a l’enquadernació amb espirals. 

Queda molt bonic! 

A l’horabaixa retallo els personatges plastificats al 

matí, del material complementari de “l’Aneguet Lleig”. 

Després li aferro amb velcro un suport al darrera perquè 

es sostinguin com si fossin marcs de fotografies.  

Després pinto amb tempera blava la capsa de cartró que 

forma part del material complementari del conte de “La 

Sorpresa”.  

 

22.05.2015 A l’horabaixa 

 

Per als escenaris del material complementari de 

l’aneguet lleig, vaig tenir problemes ja que amb els 

retalls de cartolina no es sostenia sol degut al pes i 

finalment vaig aconseguir que es sostingués mitjançant 

un trosset de cartolina doblegada en forma de triangle i 

aferrat amb velcro.  

 

24.05.2015 

 

 

A l’horabaixa Compro la capsa per al material complementari de 

“l’aneguet lleig”.  
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26.05.2015 Tot el dia Durant el matí duc a terme la segona sessió del projecte 

de racó d’emocions amb el segon grup de nins i nines 

compost per 9 infants de 3, 4 i 5 anys. Realitzo el conte 

de “ La Sorpresa”. 

A l’horabaixa registro la sessió per al meu treball de fi 

de grau i aferro les fotografies fetes durant la sessió.  

 

02.06.2015 Al matí Realitzo la tercera sessió del projecte de racó 

d’emocions amb el tercer grup compost per 8 nins ( 

quatre nins de tres anys, dues nines i dos nins, dos nins 

de quatre i dues nines de cinc. Treballem l’emoció de la 

tristesa a partir del conte l’Aneguet lleig i el seu 

material complementari.  

A l’horabaixa registro la sessió al meu treball de fi de 

grau i aferro les fotografies realitzades a la sessió.  


