Activitat

Els sentiments
Treball de reflexió entorn les emocions presents al conte d’en Santi i realització d’una
manualitat al respecte.

Objectiu
-

Reconèixer i reflexionar vers els sentiments que inspira el conte d’en Santi.
Fomentar l’empatia partint d’aquest treball.
Identificar i expressar les emocions, pròpies i dels altres.

Desenvolupament de l’activitat
Explicar el conte de “En Santi. Ens podem equivocar”. Pensar entre tota la classe com es
senten els diferents personatges del conte en cada seqüència i preguntar-se perquè.
Preguntar també als alumnes si ells s’han sentit així alguna vegada i perquè. Un cop els
nens han expressat el què pensen, la mestra pot mostrar la cara del personatge que hi ha
al darrere de cada làmina. Si als infants els costa deduir com es deuen sentir, la cara del
darrere els pot ajudar.
També s’ha elaborat una fitxa en la que hi ha tota la seqüència del conte en blanc i
negre, de manera que els nens poden dibuixar una cara amb l’emoció que creuen que
sent en Santi en cada situació. Després si es desitja els nens poden pintar les imatges.

Durada de l’activitat
1 hora.

Material que necessitem
Fitxa de “Els Sentiments”. Si algun nen té dificultats per dibuixar les emocions, el mestre pot
dibuixar diferents expressions amb gomets, així el nen només haurà d’enganxar-lo a la fitxa.
També es pot visualitzar el conte en Power Point, però no hi ha les expressions dels
personatges que hi ha darrere les làmines.

Apunts per a la reflexió
Al dia a dia els infants es troben en diferents situacions i cada un les viu i les afronta de
diferent manera. Igual que també ens desperten diferents emocions. Alegria, tristesa i
enuig; aquestes són de les primeres emocions que un nen se’n fa conscient.
El conte és una bona eina per a què els nens puguin empatitzar i pensar en com es
sentirien ells mateixos si fossin en Santi, l’Albert o la Júlia.

Fundació El Maresme · Plaça dels Bous, 3-5 · 08301 Mataró · fundmaresme@fundmaresme.cat

Fitxa

Els sentiments
NOM I COGNOMS

DATA
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