
 

 
 
 
Les emocions  

Programació del primer trimestre del 2012 
Aquest trimestre ens aproparem a llibres que parlen de les nostres emocions amb la 
intenció d’aprendre a llegir-les.  
 
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 28 de gener 2012 

Receptes de pluja i sucre  
Quant pesa l'alegria? I la por? Quantes cullerades de petons calen per ser feliç?  
 
Objectius 

- Presentar llibres mig teòrics dirigits als adults que volen treballar les emocions 
amb els seus fills.  

- Presentar contes amb personatges que viuen experiències vitals perquè els 
infants trobin referents que els permetin entendre les seves emocions. 

- Crear l’atmosfera i l’espai idonis perquè, a partir dels temes que apareguin als 
contes, els infants expressin —parlant o a través d’activitats— les seves 
emocions. 

 
Llibres de la sessió 

El llibre que dóna nom al títol és:  
Manzano, Eva. Receptes de pluja i sucre. Il·lustr. Mónica Gutiérrez Serna. Thule, 2010 
 
L’altre llibre referent d’aquesta sessió és:   
Ponce, Àngels. Ensenya’m a ser feliç. Il·lustr. Miguel Gallardo. Ara llibres, 2007 
 
 
Descripció 

Es tracta de fer una recepta per ser feliç.  
Primer ens caldrà saber què ens fa feliços. Per parlar de les emocions mirarem alguns 
contes i observarem personatges. 
 
Libres que parlen en general de les emocions i els infants, que funcionen com a  
catàlegs d’emocions, i que els pares trobaran dins el cofre són: 
FREYMANN, Sanxton, ELFFERS, Joost. Vegetal cómo te sientes: alimentos con 
sentimientos. Tuscania, 2003 
GISBERT, Montse. Les petites (i grans) emocions de la vida. Tàndem, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1a PART  
Començarem la sessió a sota l’arbre. Explicarem que aquest trimestre està dedicat a 
les emocions. 
És molt important explicar què ens passa, però a vegades ni tan sols nosaltres mateixos 
ho sabem. Posem l’exemple d’un personatge d’un conte: el petit tiranosaure 

SEYVOS, Florence. L’amic del petit tiranosaure. Il·lustr. Anais Vaugelade. 
Corimbo, 2004 
 

                         
 
2a PART  
Explicarem als talleristes que en aquesta sessió intentarem fer una recepta per ser 
feliç, encara que no sabem gaire què vol dir això de ser feliç ni com s’aconsegueix.  
Mostrarem el llibre de Receptes de pluja i sucre i llegirem com a exemple la recepta 
per estar alegre (pàg. 8). A mesura que la llegim convidem els assistents a fer el que 
diu la recepta (obrir els ulls, escoltar, fer-se petons als braços, etc.). 
 
I a continuació marxarem tots junts cap a la cuina de les emocions.    
 
3a PART  
A la sala d’actes hi haurà tot d’olles grans enmig de la sala, sobre les catifes. Seurem al 
voltant, a certa distància. 
 

                        



 

 
 
A l’escenari hi haurà una bàscula i al costat uns potets de cuina de diferents colors amb 
confeti, purpurina, cotó i altres coses que es puguin fer servir per decorar, però que no 
embrutin, etc. Cada pot portarà un cartellet on s’explica què representen aquests 
objectes o elements. 
Exemple: 
Pot amb cargols de mar:  cartell de “somnis” 
Pot amb carbó: cartell de “por”  
Pot amb una clau gegant antiga: cartell de “llibertat” 
Pot amb boles de colors: cartell de “petons” 
Pot amb purpurina blava: cartell de “misteri” 
Pot amb trossets de porexpan: cartell d’“abraçades” 
Pot amb pedres daurades: cartell de “bons moments” 
 
La idea és que a poc a poc, diferents nens vagin obrint algunes olles i mirem què hi ha. 
A cada olla hi haurà llibres d’una temàtica que ens donarà peu a parlar de coses que 
ens agraden o no, emocions, sentiments, etc. 
 
Descripció de les olles. Totes portaran un cartellet penjant: 
 
L’OLLA DEL MAL HUMOR  

ALLANCÉ, Mireille d’. Quina rebequeria. Corimbo, 2004 
BLAKE, Stephanie. Caca de vaca. Corimbo, 2008 
CARLE, Eric. La mariquita gruñona. Kókinos, 2004 
KESELMAN, Gabriela. ¡Él empezó! Il·lustr. Pep Montserrat. SM, 2007 
ORAM, Hiawyn. En Ferran enfadat. Il·lustr. Satoshi Kitamura. Ekaré, 2010  (*) 
 
L’OLLA DE LES PREOCUPACIONS  

BROWNE, Anthony. Bernat l’amoïnat. FCE, 2006 
HENKES, Kevin. Prudencia se preocupa. Everest, 2002 
 
L’OLLA DELS CRITS I LES PARAULES DOLCES  

BAUER, Jutta. Madrechillona. Lóguez, 2004 
NORAC, Carl. Les paraules dolces. Il·lustr. Claude K. Dubois. Corimbo, 2000 
 
L’OLLA DE LES ABRAÇADES   

GENECHTEN, Guido van. El libro de los abrazos. SM, 2010   
OLDLAND, Nicholas.  L'ós que abraçava els arbres. Símbol, 2010 
RUBIO, Gabriela. El regal. Il·lustr. Pep Montserrat. La Galera, 1996 
 
L’OLLA DELS PETONS  

ACEITUNO, David. Besos que fueron y no fueron. Il·lustr. Roger Olmos. Lumen, 2011 
AETERSEN, Kristen. La reina dels petons. Corimbo, 2011  

BISINSKI, Sanders. Tots els petons. Corimbo, 2004 
GUILLOPPÉ, Antoine.  Petons per a cada moment. Macmillan, 2009  
 
 
 



 

 
 
L’OLLA DE LA TRISTESA  

VOLTZ, Christian. La carícia de la papallona. Kalandraka; Hipòtesi,  2010 
DE GREEF, Sabine. Fora llàgrimes. Corimbo, 2009 
FARRÉ, Lluís. El nen gris. Il·lustr. Gusti. La Galera, 2006 
HERBAUTS. La pequeña tristeza. Oceano, 2010 (La nube. Kókinos) 
LEE, Suzy. El pájaro negro. Barbara Fiore, 2010 
 
L’OLLA DE LES PORS  

DUNBAR, Joyce. El monstruo que se comió la oscuridad. Il·lustr. Jimmy Liao. Barbara Fiore, 
2010 
GRAVETT, Emily. De què té por el ratolí?  Cruïlla, 2007 
HOLE, Stian. El final del verano. Kókinos, 2007 
 
L’OLLA D’“AIXÒ ÉS MEU” 

BLACKWOOD, Freya. A l’Eli li encanta donar. Intermon Oxfam,  2010 

JADOUL, Émile. Només un trosset! Corimbo, 2009  
SERVANT, Stéphane. El retall. Il·lustr. Cécile Bonbon. Intermón Oxfam, 2009  
VAN ZEVEREN, Michael. És meu això! Corimbo, 2009 

 
L’OLLA DE LA VALENTIA   

KÖNNECKE, Ole. ¡Tu puedes! Lóguez, 2010 
LEE, Suzy. La ola. Barbara Fiore, 2008  
SOLÉ VENDRELL, Carme. La lluna d’en Joan. Mars, 2009 
 
L’OLLA DEL BON HUMOR   

CUVELLIER, Vincent; MATHY, Vincent. La guerra de almohadas más grande del mundo. 
Adriana Hidalgo, 2009 
LEE, Suzy. Pintors. Libros del Zorro Rojo, 2011 
OBIOLS, Anna. M’agrada. Il·lustr. Subi. Terrabastall, 2008   
ORMEROD, Jan. Si ets feliç i ja ho saps! Il·lustr. Lindsey Gardiner. La Galera, 2005   
SOBRINO, Javier. Me gusta. Il·lustr. Noemí Villamuza. Kókinos, 2002 
STEFFENSMEIER, Alexander. La Florentina a l’aguait. Barcanova, 2010 
 
L’OLLA DEL “COM M’AGRADO”   

COUSINS, Lucy. Sóc el millor. Parramón, 2010 
CURTIS, Jamie Lee. Com m’agrado. Il·lustr. Laura Cornell. Serres, 2005 
MACKEE, David. Elmer. Beascoa, 2008   (CP) 
TIMMERS, Leo. Corb. Bromera, 2009 
VRIES, Anke de. Grisela. Il·lustr. Min Willemien. Faktoria de Libros, 2009 
WAECHTER, Philip. Yo. Lóguez, 2005 
 
L’OLLA DELS PARES I MARES PATIDORS  

VAUGELADE, Anaïs. En Llorenç tot sol. Corimbo, 1998 
WILLIS, Jeanne. Cotó fluix. Macmillan, 2008 

 
 
 
 



 

 
 
4a PART  
El taller final es basa en un exercici que proposa el llibre Ensenya’m a ser feliç i 
consisteix a fer “el pot dels moments feliços”. 
Aquest pot ha d’estar ple de paperets on hi hagi escrits o dibuixats records, objectes, 
moments que ens han fet feliços. La idea és que quan estiguem tristos puguem obrir el 
pot i llegir els papers per animar-nos. 
Expliquem l’activitat i posem tot el material necessari a l’abast de les famílies perquè 
cada una pugui fer-se el seu propi pot de moments feliços. 
A part dels papers escrits, les famílies també poden agafar alguns petons, somnis, etc. 
dels potets exposats per afegir al seu pot. 
 
Material: 
Pots de plàstic i vidre 
Trossos de roba per posar a la tapa (com si es tractés d’un pot de melmelada) 
Etiquetes adhesives blanques per etiquetar els pots 
Gomes per lligar la roba al pot 
Papers de colors, tisores, cola, etc.  
Colors, llapis, retoladors, etc. 
 
5a PART 
Abans de marxar cada infant pot pesar el seu pot a la bàscula i escriure quant pesen els 
seus moments feliços.  
 

                              
 
 


