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Què et proposem?

Què necessites?

Al Monstre de Colors li encanta descansar i estar en calma. Es posa de color verd i es relaxa per gaudir 
reposant, llegint o veient una pel·lícula. Però no sempre és fàcil aconseguir-ho. Algunes vegades, com en el 
joc, ens emboliquem amb les nostres emocions i necessitem que alguna cosa o algú ens ajudi a reconèixer-
les i recuperar la calma.
Us proposem crear un racó a casa per a tota la família on ens puguem calmar quan les emocions ens 
desbordin. Hi col·locarem el flascó de la calma construït per nosaltres i que podrem utilitzar sempre que 
vulguem. De ben segur que ens ajudarà a tranquil·litzar-nos.

•  1 joc del Monstre de Colors.

•  1 objecte “especial” per a cada membre de la família.

•  Per crear el flascó de la calma:

  -  Una ampolla de plàstic transparent sense etiquetes.

  - Aigua tèbia.

  - Cola de color verd o transparanet.

  - Purpurina o boletes de colors.

  - Purpurina o boletes de colores.

•  Respondre a les preguntes de l’apartat
      Com ha anat?
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EL FLASCÓ DE
LA CALMA
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Atenció

les fitxes per a infants a partir de 6 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.



Endavant!

ACTIVITAT: El FLASCÓ
DE LA CALMA
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1. Obriu el joc del Monstre de Colors i jugueu una partida.

2. Tal com heu vist al joc, la Nuna, amiga del Monstre de Colors, l’ajuda a superar l’embolic d’emocions que 
té a vegades. Però, com que no sempre tenim al costat una amiga o un amic que ens ajudi, construirem 
a casa un lloc especial que qualsevol membre de la família podrà fer servir per tranquil·litzar-se i 
recuperar la calma.

3. Escolliu un lloc de casa on hi hagi una cadira còmoda (o en podeu posar una) i que sigui un espai tranquil. 
En un racó d’aquest espai, cada membre de la família hi posarà un objecte preferit i que li agradaria tenir 
a les mans quan es posa nerviós. Una vegada cadascú hagi escollit el seu, compartiu-ho i expliqueu-vos 
per què aquest objecte és especial per a vosaltres.

4. Tot seguit construirem el flascó de la calma. Agafeu una ampolla de plàstic transparent, ompliu-ne tres 
quartes parts amb aigua tèbia i poseu-li unes gotes de colorant alimentari groc i blau fins que l’aigua 
agafi el to de color verd que us agradi.
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5. A continuació, incorporeu-hi una bona quantitat de pegament amb purpurina, barregeu-lo i afegiu 
purpurina de colors fins que considereu que és suficient i us agradi el moviment que provoca quan 
s’agita l’ampolla.

6.  Acabeu d’omplir l’ampolla amb aigua perquè, quan la mogueu, la purpurina es bellugui d’una banda a 
l’altra creant un efecte relaxant.

7. Per acabar, tanqueu-la bé amb el tap i segelleu-la amb pegament per tal d’evitar accidents. Ja teniu el 
flascó de la calma familiar que podreu deixar al vostre racó!

8. Cada vegada que les emocions ens desbordin o estiguem fets un bon embolic, podem anar a seure al 
racó de la calma, agafar el nostre objecte preferit i el flascó de la calma i tranquil·litzar-nos mirant com 
es mou la purpurina dins seu.



Com ha anat?
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Una vegada finalitzada la partida i la construcció del flascó de la calma, respon a aquestes preguntes:

1. De quin color es posa el Monstre de Colors quan està tranquil i relaxat?

2.  Digues tres coses que et fan estar en calma i tres que et posen molt nerviós/a.

3. Agafa el flascó de la calma que has construït, seu al racó i respira a poc a poc durant dos o tres minuts 
mentre mous el flascó i observes amb atenció com s’hi mou la purpurina. Com estàs? Et sents millor? El 
voldràs fer servir la propera vegada que estiguis fet/a un embolic?
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El mètode Montessori

Què hem treballat?

El flascó de la calma forma part de les tècniques de desenvolupament emocional i social del mètode 
Montessori. Aquest mètode, ideat per la pedagoga i educadora italiana Maria Montessori a principis del 
segle XX, cerca una harmonia en el desenvolupament infantil conjuminant llibertat, independència i respecte 
pels interessos i capacitats naturals de l’infant per desenvolupar tot el seu potencial.

El flascó de la calma no és només aplicable a infants, ja que també els adults podem beneficiar-nos del 
seu ús quan perdem els nervis o volem gestionar les nostres emocions i angoixes. A més, l’ús del flascó en 
família ajuda els infants a valorar la importància d’entendre, reconèixer i saber gestionar les emocions.

Si us ve de gust, podeu fer una foto i compartir el vostre flascó de la calma a les xarxes socials fent servir el 
hashtag #DevirHomeAcademy, on trobareu fotos d’activitats realitzades per altres famílies.

En aquesta activitat, hem treballat principalment la nostra competència artística, social i emocional, però 
serà amb l’ús del flascó de la calma en els moments de tensió quan podrem veure tot el seu potencial. 
Aprofiteu aquests moments per crear espais de confiança i complicitat on es puguin expressar sense por les 
emocions viscudes i les raons que les han provocat. D’aquesta manera, en el futur, sabrem reconèixer-les i 
gestionar-les a temps. Una frase del tipus “Demà ho farem millor” sempre és una motivació excel·lent per 
al desenvolupament personal.


