
 

 
 
 
Les emocions  

Aquest trimestre ens aproparem a llibres que parlen de les nostres emocions amb la 
intenció d’aprendre a llegir-les. 
 
2a sessió 
Dissabte 25 de febrer: Radiografies d'emocions 

 

Objectius 

Aquesta sessió pretén veure quines emocions ens provoquen les il·lustracions.  
Observarem moltes  il·lustracions de diferents estils i tècniques amb la idea que cada 
infant expressi què li provoca cada una de les imatges. 
Treballarem a partir d’uns tampons creats de forma casolana, amb espuma i taps 
d’ampolla. 
 
Bibliografia 

Llibres referents d’aquesta sessió:  

Principalment el llibre  

GABRIEL, Cécile. ¡Qué emoción! SM, 2007 
FREYMAN, Saxton. Vegetal como sientes: alimentos con sentimientos. Tuscania, 2003 
 

Llibres que juguen a fer llistats de coses que ens agraden o no ens agraden. 

DOOD, Emma. De vegades … Cruïlla, 2007 
JANISCH, Heinz. Els millors dies. Il·lustr. Helga Bansch. Baula, 2002  
SOBRINO, Javier. Me gusta. Il·lustr. Noemí Villamuza. Kókinos, 2002 
KESELMAN, Gabriela. No te vayas. Il·lustr. Gabriela Rubio. Kókinos, 2009 
BIELINSKY, Claudia. Què t’agrada fer? Galera, 2000 
MOSCADA, Neus. Soledades. Il·lustr. Chiara Fatti. OQO, 2008 
PARROT, Marc. Què m’està passant? Il·lustr. Eva Armisén. Lumen, 2009 
WAECHTER, Philip. Yo. Lóguez, 2005  
OBIOLS, Anna. M’agrada. Il. Subi. Terrabastall, 2008.  
 
Col·leccions sobre filosofia per a infants que toquen temes d’emocions 

BRENIFIER, Oscar. Col. Superpreguntas. Edebé, 2006 
BRENIFIER, Oscar. Col. Els petits filosinfants. Estrella Polar, 2010 
 
Llibres poc innovadors a nivell d’il·lustració però que es centren molt amb els rostres 

i les expressions: 

SMEE, Nicola. Caritas divertidas. Altea, 2006 
SIRETT, Dawn. Bebès atrafegats RBA/La Magrana, 2006 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Contes que expliquem a l’inici de la sessió:  

KESELMAN, Gabriela. No te vayas. Il·lustr. Gabriela Rubio. Kókinos, 2009 
KISS, Kathrin. ¿Qué hace un cocodrilo por la noche? Il·lustr. Emilio Urberuaga. Kókinos, 
1998 
 
Descripció de la sessió 

Descobrim les emocions que sentim i les estampem.  
 
1a part 

Comencem la sessió a la sala infantil, al costat del nostre arbre i expliquem dos contes 
on apareixen dos protagonistes molt especials: 
La Caterina, una nena a qui no li agrada que s’acabin les coses: que s’acabi l’hivern, 
que s’acabi l’hora del bany, que marxi el sol, etc. però també sap que perquè vingui 
l’estiu ha de marxar l’hivern, o per poder veure la lluna ha d’arribar la nit.  
KESELMAN, Gabriela. No te vayas. Il·lustr. Gabriela Rubio. Kókinos, 2009 
 
I el Coco, la història d’un cocodril tímid, que descobreix que són tan importants els 
moments de solitud com els moments de companyia. 
KISS, Kathrin. ¿Qué hace un cocodrilo por la noche? Il·lustr. Emilio Urberuaga. Kókinos, 
1998 
 
2a part 

Després dels contes marxem cap a la sala d’actes, on veiem un power point 
d’il·lustracions on es reflecteixen molt bé les emocions que viuen els protagonistes.  
A mesura que anem mirant imatges, s’estableix un diàleg entre la bibliotecària i els 
infants del taller, al voltant de la reacció que els provoquen les imatges o de les 
expressions dels personatges que hi apareixen.  
 
Alguns dels llibres que apareixen al power point:  

BOURCIER, Noël. Fotos de contrarios. SM, 2005    
BRADBURY, Ray. Encender la noche. Kókinos, 2005 
BROWNe, Anthony. Gorila Fondo de Cultura Económica, 1991  
BROWNE, Anthony. Willy el campeón. Fondo de Cultura Económica, 1993  
CARROLL, Lewis. Alicia en el País de las Maravillas. Il·lustr. Iban Barrenechea. Anaya, 
2011.  
JOVÉ, Josep M. L’home del sac. La Galera [etc.], 2006 
Mares del món  La Galera, 2007      
MCALLISTER, Angela. El Mejor de los secretos. Il·lustr. Gary Blythe.  Kókinos, 2004 

ORAM, Hiawyn. En el desván. Fondo de Cultura Económica, 2002   
PLA, Imma. Tu com estàs? Brosquil [etc.], 2006     
VAN ALLSBURG, Chris. El Higo más dulce Fondo de Cultura Económica, 1995     
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
3a part  

L’activitat d’aquesta sessió consisteix a crear una col·lecció de cromos de les emocions. 
Com es fa?  
Cada família rep una capsa de CD transparent d’aquelles que es fan servir per fer 
calendaris de sobretaula. I també uns quinze cromos de la mateixa mida que els fulls 
de calendari.  
 
Aquests cromos mostren imatges, molt ben triades, d’il·lustracions de contes on els 
personatges expressen diferents emocions. 
 
Repartits per tota la sala hi ha unes safates amb pintura i uns tampons que 
representen diferents emocions:  

alegria    
tristesa  
impaciència 
amor  
ràbia  
por  
timidesa  
tranquil·litat  
fàstic  
inseguretat 

 
Les famílies han d’anar mirant cada una de les imatges i decidir quina emoció els 
desperta cada il·lustració. Segons l’emoció hauran d’estampar un tampó o un altre. 
 
Per fer-ho més fàcil, penjat a la paret, les famílies trobaran una llegenda que comenta 
cada emoció i les imatges dels cromos en gran. 
 
 
 


