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Què et proposem?

Què necessites?

Cada dia després de sopar, al Monstre de Colors li agrada recordar tot el que ha passat durant el dia i posar 
una mica d’ordre a les emocions viscudes.

Segur que, com al Monstre de Colors, a vosaltres també us ve de gust explicar a la vostra família què heu fet 
durant el dia al parc, al carrer o a l’escola.

Us proposem una doble activitat, on primer posareu en marxa habilitats artístiques i creatives per construir 
el vostre propi “emociómetre” i després l’utilitzareu al final del dia per identificar i compartir en família les 
emocions més importants que heu viscut durant la jornada.

Esteu a punt?

•  1 joc del Monstre de Colors per jugar una partida 
abans de fer l’activitat.

•   Crear 1 emociómetre.

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

3+

L’EMOCIÓMETRE
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Atenció

les fitxes per a infants a partir de 3 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.



 Per crear l’emociómetre
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ACTIVITAT: L’EMOCIOMETRE

• 2 agulles d’estendre de fusta per cada membre de la família.

•   5 cartolines mida quartilla. Poden ser de diferents colors (preferiblement colors clars).

•  1 cartolina DIN A4.

• 3 o 4 fulls de paper DIN A4.

•   Material per dibuixar i pintar: llapis, retoladors, colors, ceres...

•  Barra de pegament i cinta adhesiva.

• Tisores de punta rodona.

•   Retalls de goma Eva o d’un altre material consistent.

•  Massilla adhesiva reutilitzable (tipus blu-tack).
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Endavant!

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

2. Prepareu tot el material necessari per construir el vostre emociómetre: cartolines, folis, llapis de colors, 
agulles d’estendre...

3. Retalleu 5 cartolines de la mida d’una quartilla. Poden ser totes d’un mateix color o de diferents colors.

4. Dibuixeu i pinteu 5 monstres de colors d’una mida que després puguem enganxar a les 5 quartilles. Cada 
monstre representarà una de les emocions i el pintarem amb el color corresponent: blau, verd, negre, 
vermell o groc. Si us animeu, podeu dibuixar cada monstre representant la seva emoció respectiva (per 
exemple: el monstre de color vermell, amb cara d’estar molt enfadat).

5. Retalleu els 5 monstres pintats, enganxeu amb cola cadascun d’ells en una cartolina diferent i escriviu-hi 
l’emoció que representa.

6. Col·loqueu sobre la taula les 5 quartilles amb el dibuix cara avall i enganxeu-les amb cinta adhesiva 
per la part més curta, l’una sota l’altra. L’ordre no importa, podeu decidir quina combinació de colors us 
agrada més.

7. Escriviu a la quartilla DIN A4 la paraula “emociómetre” i decoreu-la al vostre gust. Per exemple, podeu 
acompanyar la paraula amb el dibuix d’un arc de Sant Martí, afegir-hi la Nuna (l’amiga del Monstre de 
Colors)... Després, enganxeu aquesta cartolina a la part superior de la primera quartilla a tall de títol.
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ESQUEMA DE L’EMOCIÓMETRE

EMOCIÓMETRE
Com ha estat el nostre dia?
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1. Amb l’emociómetre muntat, cada membre de la família personalitzarà les seves dues agulles d’estendre 
pintant-les de colors, escrivint-hi el seu nom o inicial amb retoladors, o bé retallant un fragment de goma 
EVA amb la forma del seu nom o inicial i enganxant-lo a les agulles.

2. Quan l’emociómetre estigui completament sec, busqueu un espai de la casa on pugueu penjar-lo i que 
sigui suficientment gran com per poder reunir-vos còmodament.

3. L’emociómetre ja està llest! Ha quedat bonic? Després de sopar o, si ho preferiu, una mica abans, seieu 
davant d’ell, poseu-vos còmodes i agafeu cadascú les vostres agulles. Un a un recordeu tot el que heu 
viscut durant el dia i identifiqueu les dues emocions més rellevants. Poseu les dues agulles en un dels 
dos cantons dels monstres de colors escollits i compartiu-les amb els altres.

4. Finalitzeu l’activitat amb una abraçada col·lectiva o amb un gest acordat per tots.

Quan haguem reconegut i identificat les dues emocions més rellevants del dia, podem preguntar-nos:

Com ha anat?

• Què t’ha passat que t’ha fet sentir aquestes dues emocions?

•   T’ha estat fàcil o difícil recordar les emocions viscudes i què és el que les ha provocat?

• Com et sents en compartir-ho amb la teva família? És difícil explicar com ens sentim i les emocions que 
experimentem?

• Què t’agradaria canviar del que t’ha passat avui?

•   Què t’agradaria que et passés més sovint?

•  Observa l’emociómetre. En quines emocions has coincidit amb algun altre membre de la família? Pots 
recordar què és el que li ha provocat l’emoció en la qual heu coincidit?
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En aquesta activitat hem treballat la nostra competència artística en construir el nostre emociómetre, un 
recurs plàstic que ens permetrà plasmar de manera visual les emocions del dia a dia.

Hi hem treballat també la competència social i emocional en dedicar un espai de temps al final del dia per 
identificar i compartir el nostre estat emocional diari en família.

Amb aquesta activitat enfortim la comunicació interpersonal i familiar, l’empatia, la confiança i també 
l’autoestima.

Què hem treballat?


