
Lingüístic

Què et Proposem?

Què Necessites?

A vegades, el Monstre de Colors es fa un embolic i necessita que algú l’ajudi a reconèixer què li passa i a 
ordenar les seves emocions.

Segurament nosaltres ja som capaços de reconèixer les nostres emocions i sabem quan estem enfadats, 
quan estem tristos i quan estem tranquils. Però... com podem saber com es troben els nostres amics i 
amigues o familiars?

Us proposem un joc senzill per aprendre a reconèixer les emocions de diferents maneres: amb mímica, 
dibuixant o fins i tot endevinant paraules d’una manera “molt emocionant”.

• 1 joc de El Monstre de Colors per jugar una 
partida i per fer servir les ampolles i les fitxes 
de les emocions.

• 1 taula de puntuacions. Pots imprimir la que es 
roba al final d’aquesta fitxa o copiar-la i fer la teva 
pròpia versió.

• Una pissarra o un paper per dibuixar i anotar paraules.

• Respondre a les preguntes de l’apartat
 Com ha anat?

5+

Atenció

les fitxes per a infants a partir de 5 anys estan pensades 
per fer-les en companyia d’un adult que els llegeixi i 
expliqui els continguts i els acompanyi durant tot el procés.

LES CARES DE
LES EMOCIONS
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Endavant!

ACTIVITAT: LES CARES
DE LES EMOCIONS

Obriu el joc del Monstre de Colors i jugueu una partida.

• Ara que heu ajudat el Monstre de Colors a ordenar les emocions, jugarem a representar-les de maneres  
diferents. Agafeu les ampolles de la ràbia, l’alegria, la por, la calma, la tristesa i una d’embolic d’emocions 
i poseu-les a sobre de la taula boca avall perquè no es vegi el color.

• Imprimiu la taula de puntuacions que trobareu al final del document i anoteu-hi els noms dels jugadors/
ores. Si ho preferiu, podeu fer la vostra pròpia taula dibuixant al costat del seu nom un objecte que 
identifiqui cada jugador/a.

• Per torns, un jugador o jugadora escull una ampolla i mira en secret quina emoció conté. A continuació, 
ha de representar-la fent mímica per tal que la resta de jugadors l’endevinin. Cada jugador només pot 
donar una resposta per torn. Penseu-vos-ho molt bé abans de dir res!

• Cada vegada que algú endevini una emoció, s’anotarà un punt a la taula de puntuacions i es posarà la 
fitxa dins de l’ampolla corresponent als prestatges del joc per indicar que ja s’ha jugat.
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• Quan hagueu endevinat totes les emocions de les ampolles, 
buideu-les i torneu-les a barrejar boca avall. Tot està a 
punt per tornar a jugar a endevinar-les, però, en comptes 
de fer mímica, dibuixarem una cara en un paper o en una 
pissarra que tinguem a casa. Un consell: la boca i els ulls 
són els elements més importants per tal de reflectir una 
emoció en una cara.

• Una vegada hagueu endevinat totes les emocions, 
inclosa l’ampolla de l’embolic, torneu a col·locar les 
ampolles buides boca avall per jugar la tercera i darrera 
ronda de joc.

• En aquesta ronda, quan el jugador agafi una ampolla ha de 
pensar algun fet que li provoqui aquesta emoció, tal com es 
fa al joc original, i que es pugui descriure amb una paraula. 
Però aquesta vegada, en lloc de dir la paraula en veu alta, 
farà tantes ratlles en un paper com lletres tingui per jugar 
al joc del penjat. Els infants més petits potser necessitaran 
l’ajut de l’adult.

•  Per torns, la resta de jugadors han d’intentar endevinar 
la paraula. Per torn, hauran de dir en veu alta una lletra. 
Si aquesta lletra forma part de la paraula, el jugador que 
sap la paraula l’escriurà als llocs corresponents i qui l’ha 
dita intentarà endevinar la paraula. Si falla, el torn passa al 
jugador següent, que dirà una altra lletra per seguir jugant 
fins que algú l’endevini.

•  El joc continua fins que s’endevini la paraula escollida pel 
jugador, que ensenyarà a tothom l’emoció que hi havia dins 
l’ampolla escollida.

• Quan s’acaben totes les ampolles, el joc finalitza. Qui 
aconsegueixi més punts guanyarà el joc, però tots us 
haureu convertit en experts i expertes en el fet d’expressar 
i reconèixer les emocions. Moltes felicitats!



Com ha anat?

Una vegada finalitzat el joc, responeu entre tots aquestes preguntes:

1. Sumeu els punts de cada jugador. Qui ha guanyat? Feu-li un fort aplaudiment, s’ho ha guanyat.

2. Quina emoció us ha estat més difícil de representar? I d’endevinar?

3. Hi ha moltes maneres d’expressar una mateixa emoció, ja que varia segons la seva intensitat i el caràcter 
de la persona que l’expressa. Feu la prova i representeu la por de diferents maneres tot fent mímica. 
Cada vegada que a algú se li acudeixi una manera diferent de representar-la, pot fer-ho i mostrar-la als 
altres. Si us ha agradat, podeu repetir amb les altres emocions, com la tristesa o l’alegria.

4. Com heu vist al joc, hi ha moltes maneres de comunicar-se. Podem parlar, fer gestos, dibuixar i, 
evidentment, escriure. Quina de totes és la que més us agrada? 

5. Si voleu, podeu jugar ara a representar una mateixa cosa de maneres diferents (parlant, fent gestos, 
dibuixant o escrivint). Proveu amb el fet de saludar, acomiadar-se o, fins i tot, de dir que teniu moltes 
ganes de fer pipí... La comunicació pot ser molt divertida.
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Expressar-se i Comunicar-se

Què hem treballat?

L’expressió i la comunicació en edats primerenques són molt importants, ja que facilitaran un progrés en el 
desenvolupament del llenguatge tant a nivell oral com escrit.

El fet d’exercitar la nostra competència comunicativa augmenta la capacitat er expressar-nos de diferents 
maneres i millora la relació social i la capacitat empàtica per comprendre situacions i sentiments de les 
persones que ens envolten.

Si us ve de gust, podeu fer una foto i compartir la vostra taula de resultats a les xarxes socials indicant el 
hastag #DevirHomeAcademy, on trobareu fotos d’activitats realitzades per altres famílies.

En aquesta activitat, hem treballat principalment la competència comunicativa experimentant amb el 
nostre cos i la nostra capacitat artística de representació. També hi hem treballat la psicomotricitat fina 
dibuixant i la competència escriptora i lectora tot identificant les lletres que formen una paraula.

A més, hem enfortit la relació familiar amb una activitat conjunta que predisposa a l’afecte i a la confiança 
mútua.
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Jugador/a Mímica Dibuixar Endevinar Paraules

TAULA DE
PUNTUACIONS


