
 

 
 
EMOCIONS 

 
3a sessió  
Dissabte 24 de març: Papallones a la panxa  

En què penses que et fa somriure? En què penses que et fa plorar? 

 

 

Objectius 

L’objectiu és fer entendre als pares la importància d’escollir llibres on els il·lustradors 
han tingut cura de dibuixar rostres que expressen les emocions dels personatges. És 
una manera d’ajudar els infants a llegir el seu entorn i entendre les emocions dels 
altres. 
 

Bibliografia 

 

Llibre referent d’aquesta sessió:  

MOREAU, Laurent. ¿En qué piensas? Kókinos, 2011. 
 
Altres llibres que tenim destacats on es mostren rostres que expressen emocions: 

Quina emoció! Estrella Polar, 2010 (per a molt petits). 
GABRIEL, Cécile. ¡Qué emoción! SM, 2007. 
ARÀNEGA, Susanna; PORTELL, Joan; NOLLA, Anna. Les emocions. La Galera, 2009. 
DAMM, Antje. Pregúntame. Anaya, 2003. 
 
Contes que expliquem en aquesta sessió:  

A l’inici: DEMI. El test buit. Joventut, 2010. 
Al final: LOBEL, Arnold. “El te de lágrimas” A: El buho en su casa. Alfaguara, 1985. 
 
Descripció de la sessió 

Continuem treballant les emocions i aquesta vegada hem volgut que els infants es 
posessin en el paper d’autors i d’il·lustradors i imaginessin una petita història a partir 
d’un rostre: en què pensa aquest personatge? Què li deu haver passat perquè estigui 
trist o enfadat? 
 
1a part 

Com és habitual, es comença la sessió al voltant de l’arbre de la sala infantil, on dins un 
cofre hi ha seleccionats els contes de les emocions que s’han anat utilitzant i 
recomanant al llarg de tots els laboratoris.  
A l’inici hem tret del cofre cinc contes que s’han anat posant a poc a poc als faristols, a 
mesura que se’n resumia l’argument. Tots aquests contes tenien en comú que els 
protagonistes tenien “papallones a la panxa”. 
-  MARTÍNEZ I VENDRELL, Maria. Jo les volia. Il·lustr. Carme Solé i Vendrell. Mars, 2010. 
-  HOLE, Stian. El final del verano. Kókinos, 2007. 
-  VAN ZEVEREN, Michel. La puerta. Corimbo, 2008. 
 



 

 
 
 
-  LE HUCHE, Magalí. Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. Adriana Hidalgo, 
2009. 
- DEMI. El test buit. Joventut, 2010. 
 
 
Dins el darrer conte mostrat, El test buit, hi havia una papallona de paper d’aquelles 
que surten volant quan obres les pàgines i ens ha servit per donar més importància a 
aquest llibre. 
L’hem explicat fent èmfasi al fragment que el protagonista té papallones a la panxa 
perquè està dubtant si dir o no una mentida.   
 
2a part 

La segona part l’hem desenvolupada a la sala d’actes, que estava preparada amb 
taules i cadires i material d’escriptori. 
El taller que havien de fer les famílies girava entorn del llibre:  
MOREAU, Laurent. ¿En qué piensas? Kókinos, 2011. 
De fet, no es tractava d’una activitat original sinó que els demanàvem que fessin el 
mateix que proposa el llibre.  
Cada pàgina d’aquest llibre mostra la cara d’un personatge diferent i gràcies a una 
finestreta el lector pot veure què passa pel cap del personatge, és a dir, mirar dins el 
cap i veure’n els pensaments.  
 
El que donàvem a les famílies eren les cares escanejades i impreses en una cartolina 
gran per tal que cadascú imaginés —segons l’expressió— què devia estar pensant cada 
personatge.  
 
A les cartolines hi havia prou espai perquè a banda de dibuixar el pensament del 
personatge sota la finestreta de paper, cada família imaginés i escrivís la vida, una 
anècdota o el pensament d’aquell personatge.  
 
3a part 

Un cop acabada aquesta feina hem donat a cada família un altre full preparat perquè, 
a casa, cada infant es fes un autoretrat fixant-se en quina expressió tenia en aquell 
moment i alhora dibuixés allò que estava pensant.  
 
4a part 

Aquest laboratori, el darrer dedicat a les emocions, l’hem volgut acabar amb un conte 
que tanqués el tema. 
El conte triat és “El te de lágrimas” que es troba dins del llibre: 
LOBEL, Arnold. El buho en su casa. Alfaguara, 1985. 
A banda d’explicar el conte, hem fet intervenir els infants demanant-los que ens 
diguessin coses que els fan plorar per tal d’omplir la tetera de llàgrimes.  
Per acompanyar l’explicació del conte hem fet servir una tetera de veritat, i al final s’ha 
servit una tasseta de te de llàgrimes a tots els assistents. 


