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LABORATORIS DE LECTURA 
CREATIVITATTA 

Elixirs emocionals-versió per a famílies  

 

 

 

Públic: 

Infants de 4 a 8 anys acompanyats de les seves famílies. 

Inscripció: 

Prèvia i limitada a 15-20 famílies, segons l’espai.  

Objectius: 

-‐ Facilitar l’enfrontament a una emoció important per al lector a través del llibre, 
-‐ Fer visible a les famílies el potencial de les històries per comprendre el món 

interior, 
-‐ Aprendre identificar i a posar nom a les emocions , 
-‐ Relacionar les emocions que apareixen en els llibres amb les d’un mateix . 

Descripció: 

Hi ha vegades que ningú ens fa cas, dies que ens llevem amb ganes d’abraçades i 
petons, setmanes que caminem preocupats, moments en els que voldríem 
desaparèixer sota terra i tornar-nos invisibles,  estacions que ens fan posar de bon 
humor...   

Però què ens cal per fer passar la tristesa, la por o el mal geni? I per fer tornar 
l’alegria, l’amor o la paciència?  

En aquesta sessió d’investigació anem al laboratori per identificar emocions, buscar-
ne en els llibres i elaborar elixirs que cridin allò que ens fa sentir bé i ens facin més 
forts davant d’allò que no ens agrada.  

Dinàmica de la sessió: 

Ritual d’accés a l’espai (comú a tots els laboratoris): 



Marta Roig 
Lectura, Infància i Biblioteques 

 hola@martaroig.com - www.martaroig.com 
	  

2	  

Tal i com passa en tots els laboratoris de la Creativitatta les famílies quan arriben 
s’adrecen al taulell de l’àrea infantil. Allà se’ls entrega la seva acreditació com a 
investigadors dels Laboratoris i s’espera a que sigui l’hora.  

Abans d’anar cap al Laboratori (la sala on se celebrarà el taller) la Creativitatta explica 
que han arribat al Laboratori de lectura una sèrie de peixos i uns quants llibres que 
seran el punt de partida de la investigació. 

Són els peixos del llibre francès:  

Van Hout, Mies. Ajourd’hui je suis...Miniedition, 2011.  

I els llibres de la bibliografia seleccionada per a aquesta sessió.  

1a part 

A l’entrar a l’espai veurem els peixos que prèviament haurem escanejat, imprès, 
retallat i plastificat en petites peixeres de vidre. Al costat de la peixera hi haurà un 
rètol amb el nom de l’emoció que representa el peix,  una pila de llibres i una imatge 
d’algun dels següents llibres, on s’hi representi una situació en la qual un nen sent 
aquella emoció: 

ARNOE,	  Enzo;	  MUNARI,	  Bruno.	  Ciccì	  coccó.	  Corraini,	  2000.	  	  

GABRIEL,	  Cécile.	  ¡Qué	  emoción!	  SM,	  2007 

Els infants seuran amb les seves famílies i la Creativittata anirà presentant els peixos, 
les emocions i els llibres mentre conversa amb ells sobre els moments en els que ells 
senten aquella emoció.  

2a part 

Un cop acabades les presentacions cada família podrà acostar-se a buscar els llibres 
d’alguna de les emocions presentades per mirar-los. Hi ha previstos 15-20 minuts de 
lectura compartida que permetran mirar els llibres d’una o de dues emocions per 
família i dialogar sobre els moments en els que els nenes senten aquelles emocions a 
partir de les fotografies.  

3a part 

Mentre llegeixen, la conductora repartirà a cada nen/a un paper i un llapis i unes 
instruccions per família.  Al acabar cada nen haurà de quedar-se amb el llibre que 
més li ha agradat. 

Un cop passat el temps de lectura establert, es presentarà el llibre “Receptes de pluja 
i sucre”: 

MANZANO, Eva. Receptes de pluja i sucre. Il·lustr. Mónica Gutiérrez Serna. Thule, 
2010 
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S’explicarà que  el llibre inclou definicions gràfiques i textuals de les diverses 
emocions, receptes màgiques per gestionar-les i algunes curiositats  com els llocs on 
s’amaguen o el llenguatge que fan servir per manifestar-se.  

Seguint la idea de les receptes es proposarà llavors treballar en l’elaboració d’un elixir 
màgic que ens ajudi a conviure bé amb l’emoció que els hagi tocat.  

El primer que hauran de fer és pensar per quina situació concreta volen l’elixir i quin 
objectiu ha de tenir: per exemple per quan tenen por de la foscor, per quan els seus 
pares fan més cas als seus germans que a ells, per estar tan feliç com al parc, ... i 
escriure-ho al tros de paper que se’ls repartirà.  

També se’ls entregarà un llistat amb els noms de tots els possibles principis actius i 
n’hauran de marcar un mínim de 3 i un màxim de 5.  

Després hauran d’agafar una pot compta gotes per guardar l’elixir, escriure a 
l’etiqueta per a què serveix i passar per la zona dels pots amb els principis actius per 
agafar 3 gotes de cadascun dels que han escollit.  

Finalment caldrà que passin per la cuina dels desitjos, on es cremarà el paperet i es 
couran els principis actius.  

L’últim pas serà omplir el compta gotes amb aigua fins dalt.  

I... abans de marxar, donar una goteta de l’elixir al peixet de l’emoció que hagin 
escollit i triar un llibre que pugui potenciar la força de l’elixir per endur-se’l a casa.  

Material 

-‐ Bibliografia seleccionada  
-‐ Bibliografia impresa per a les famílies.   
-‐ 20 pots compta gotes amb el nom de l’elixir 
-‐ 20 llapis 
-‐ 20 paperets amb els principis actius 
-‐ 20 paperets amb la frase “Sento ... quan...” 
-‐ 20 peixeres amb els peixos del llibre “Aujourd’hui je suis...” 
-‐ Una cuina dels desitjos 
-‐ Potets amb els principis actius: aigua amb colorant alimentari i etiqueta amb el 

nom del principi actiu 
-‐ Una bata blanca per a la conductora  
-‐ Caixes o gomes per a la classificació de la bibliografia 

	  
Espai: 
Neutre i sense distraccions: visuals, d’objectes o llibres diferents als de l’activitat, de 
sorolls, gent, etc. És important per aconseguir que les propostes que se’ls presenten 
tinguin tota la seva atenció. 
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Durada de l’activitat: 
90 munits. 
 
Temps de preparació i recollida 
La selecció de la bibliografia  i la compra del material ens demanarà unes setmanes 
de feina.  
El dia de l’activitat, necessitarem 45 minuts per a tot el muntatge i 30 per a la 
recollida.  
 
Personal necessari: 
La persona que condueixi el laboratori i, si és possible, una persona de suport.  
 


