
 

RECURSOS PER TREBALLAR LES EMOCIONS 

Us oferim un petit recull de recursos que podeu utilitzar a casa pel treball emocional. Us ajudaran 

a reconèixer les pròpies emocions i a posar-hi nom. Hi ha per a totes les edats.  

Gaudiu en família! 

ACTIVITATS 

 

Us proposem diversos exemples d’activitats i dinàmiques per a treballar les emocions a casa.  

Quina vols fer? 

 

1. DIBUIXEM LES EMOCIONS BÀSIQUES  

Per poder entendre i expressar adequadament les emocions, primer cal reconèixer-les. És el 

primer pas per començar a regular-les. El que us proposem per començar és dibuixar les 

emocions bàsiques tot explicant-les. Podeu dibuixar cares amb diferents expressions o bé buscar 

imatges de persones que les expressin en diaris o revistes, o fer titelles (retallar les cares i amb 

un pal fer un titella), fer un mural... Partiu de les següents: alegria, tristesa, por, ràbia, sorpresa i 

vergonya.  

 

 

 



 

2. ELS RECORDS 

És el moment de compartir! Podem treure l’àlbum de fotografies o vídeos de quan érem petits i 

recordar vivències. Podem explicar les nostres vivències als fills i filles, explicar-los anècdotes de 

quan nosaltres érem petits i d’ells, dels avis... Serà emocionat i ens ho passarem molt bé! 

 

 

 

 

 

3. EL DIARI DE LES EMOCIONS 

Per elaborar un diari de les emocions necessitem una llibreta o en fem una. Cada dia escollirem 

una emoció significativa que hàgim tingut i quina cosa l’ha provocat. La podem escriure, dibuixar, 

enganxar coses... Descobriràs les teves emocions i sentiments! 

Idees de com fer un diari: 

https://www.youtube.com/results?search_query=WYQzSsKCnow 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=WYQzSsKCnow


 

4. EL DAU DE LES EMOCIONS 

Us deixem dos models de daus per fer a casa. Podeu jugar a explicar situacions que heu viscut 

amb la emoció que us ha sortit. Us ho podeu passar molt bé en família. Penseu si és una emoció 

agradable o desagradable i perquè. Si és una emoció desagradable, què podem fer per canviar-la 

en agradable. Us deixem dos models per escollir el que més t’agradi! 

 

 



 

5. LES CARES DE LES EMOCIONS 

Necessitem globus i arròs o un material semblant. Podeu omplir-los amb arròs els globus i fer un 

nus al coll. Amb un retolador dibuixeu diferents expressions, que representin les emocions que 

coneixeu. Podeu guardar-ho en una capsa decorada per vosaltres. Sense mirar agafeu una cara, 

penseu i expliqueu una situació viscuda amb l’emoció que us ha sortit. Penseu si és una emoció 

agradable o desagradable i perquè. Si és una emoció desagradable, què podem fer per canviar-la 

en agradable. 

 

 

6. PARLEM-NE. I TU, COM ET SENTS?  

Aquesta activitat  és interessant per poder expressar com ens sentiríem si ens trobéssim en 

situacions determinades. Plantegeu experiències imaginàries o reals viscudes recentment: la 

mestra m’ha felicitat perquè he fet molt bé una activitat que em costava, un nen m’ha pres la 

pilota, no puc anar d’excursió perquè estic malalt… Podeu reunir-vos en família! 

 

 

 

7. LA FAMÍLIA, LA VOSTRA GUIA  

Per dur a terme aquest joc caldrà preparar un circuit. Algú de casa es taparà els ulls amb un 

mocador i tu el guiaràs a través d’una “carrera d’obstacles”. Ell o ella haurà de confiar en tu per 

arribar a la meta. Després podeu canviar els rols. És un joc de confiança, amistat i autoestima! 

 

 



 

8. VERBALITZEM LES QUALITATS POSITIVES  

Us heu dit mai quines són les vostres qualitats més positives? En què sou bons? Què us agrada 

de vosaltres mateixos? Quina és la qualitat que més valoreu dels membres de la vostra família? 

Per exemple, podeu seure en cercle, utilitzar un mirall i anar-vos-el passant o anar davant d’un 

mirall i per tons cadascú diu les seves qualitats positives.  L’activitat és útil per millorar 

l’autoestima i desenvolupar sentiments de seguretat! 

 

 

 

9. LES NOSTRES EMOCIONS 

http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=emociones 

 

10. CADA OVELLA AMB LA SEVA PARELLA 

http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=cadaoveja 

 

11. LA RULETA DE LES EMOCIONS 

http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=ruleta 

 

12. ESFÚMATE 

http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=esfumate 

 

13. PASSA-PARAULA DE LA CONVIVÈNCIA 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/equips/documents/Pas

saparaula-de-la-convivencia.pdf 

 

14. EMOCIONARI (DIGUES EL QUE SENTS) 

https://www.youtube.com/watch?v=zqN6MdvSxss 

 

 

 

http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=emociones
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=cadaoveja
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=ruleta
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=esfumate
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/equips/documents/Passaparaula-de-la-convivencia.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/equips/documents/Passaparaula-de-la-convivencia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zqN6MdvSxss


 

CANÇONS 

 

La música forma part del nostre dia a dia, tant que fins i tot pot arribar a canviar les nostres 

emocions. Però, més enllà de tot això, la música és art i és una manera molt important 

d’expressar-se. I no només d’expressar-se amb el món, sinó també amb nosaltres mateixos. 

Comencem? 

 

 

L’ALEGRIA 

1. CANTAJUEGO - CANÇO DE LA FELICITAT 

https://www.youtube.com/watch?v=eRKB4FpSQF4 

 

2. ALEGRIA: HAKUNA MATATA 

https://youtu.be/LYdG2w8jbws 

 

3. JIM JAM & SUNNY - LA CANCIÓN DE LAS EMOCIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=dvNfjJDKyU4 

 

4. LA TROBA KUNG FU - SANTA ALEGRIA:  

https://www.youtube.com/watch?v=3qjm9H3jn9U 

 

5. LOS MANOLOS - SERÉ FELIÇ   

https://www.youtube.com/watch?v=ebHcBcfwjwA  

 

 

LA TRISTESA 

6. ROSANA - SI TU NO ESTAS AQUÍ  

https://www.youtube.com/watch?v=XlFOpw8tG7Y 

 

7. MELODIA PIANO  

https://www.youtube.com/watch?v=vWNPmEKGXc0 

 

8. ERIC CLAPTON - TEARS IN HEAVEN  

https://www.youtube.com/watch?v=JxPj3GAYYZ0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eRKB4FpSQF4
https://youtu.be/LYdG2w8jbws
https://www.youtube.com/watch?v=dvNfjJDKyU4
https://www.youtube.com/watch?v=3qjm9H3jn9U
https://www.youtube.com/watch?v=ebHcBcfwjwA
https://www.youtube.com/watch?v=XlFOpw8tG7Y
https://www.youtube.com/watch?v=vWNPmEKGXc0
https://www.youtube.com/watch?v=JxPj3GAYYZ0


 

 

LA RÀBIA 

9. ASPENCAT - MÚSICA NAIX DE LA RÀBIA  

https://www.youtube.com/watch?v=0l10OvFwEik 

 

10. CAMARÓN DE LA ISLA - POTRO DE RABIA Y MIEL  

https://www.youtube.com/watch?v=ok3QG2DcyYM 

 

11. CANTECA DE MACAO - LA RABIA  

https://www.youtube.com/watch?v=mqevF0tb1ug 

 

 

LA POR  

12. BSO EL EXORCISTA 

 https://www.youtube.com/watch?v=geFhtD-

ZXoA&list=PL9z_yLLMDoTQgEUBgAcay_tIUyTt9y4nk&index=3 

 

13. CANTATA LA CLIKA - NO EL DEIXIS SOL 

https://www.youtube.com/watch?v=mECTbnqCTHk&list=PLlxpJWpI3PWkUpkC47tXQm8kmKzBw

B2zX&index=7 

 

14. DEAD SILENCE 

https://www.youtube.com/watch?v=Wfp2KkDioi8&list=PL9z_yLLMDoTQgEUBgAcay_tIUyTt9y4nk 

 

 

CALMA 

15. JOHN LENNON - IMAGINE  

https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8 

 

16. SCORPIONS - WIND OF CHANGE  

https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ 

 

17. HALLELUJAH - LEHONARD COHEN VERSIÓ DE PENTATONIX 

https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ 
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CONTES  

 

Els contes ens aporten plaer, ens fan gaudir, resulten un moment lúdic i d’oci. Explicar o escoltar 

contes en família enforteix els vincles afectius entre pares i fills, ajuda l’infant a desenvolupar la 

imaginació, la fantasia i la creativitat i a identificar i expressar sentiments i emocions. Després 

d’escoltar un conte, es pot fer una conversa sobre el què ha passat, perquè ha passat, quines 

conseqüències hi hagut, veure altres maneres de fer, com se sent el personatge i com creus que 

et sentiries tu en la mateixa situació. També pots fer un dibuix o explicar el conte o història que 

has escoltat. Deixa volar la imaginació!  

 

 

 

 

1. LA TORTUGUETA SABIA (AUTOCONTROL) 

https://youtu.be/DiuWa9OGcMM  

 

2. EL MONSTRE DE COLORS VÍDEO-CONTE ANIMAT 

https://www.youtube.com/watch?v=LyDemqqUS-Q 

 

3. BLAI, EL PETIT XAI (LA VERGONYA) 

https://www.youtube.com/watch?v=qQpi45tyr8A&list=OLAK5uy_mPulfP5vvnwofNDmapJGUI7eOsy2fYBF4&index=2

&t=0s 

 

4. EL PETIT KOALA ES QUEDA SOL (LES PORS) 

https://www.youtube.com/watch?v=6iT4LJURpYY&list=OLAK5uy_mPulfP5vvnwofNDmapJGUI7eOsy2fYBF4&index=7

&t=0s 

https://youtu.be/DiuWa9OGcMM
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5. L'ÀVIA PEPA (LA MORT) 

https://www.youtube.com/watch?v=8ElAVQX5_1c&list=OLAK5uy_mPulfP5vvnwofNDmapJGUI7eOsy2fYBF4&index=

10&t=0s 

 

6. LA GALLINA KIQUETA (LA FRUSTRACIÓ, SABER PERDRE) 

https://www.youtube.com/watch?v=BBMWgPT1Iek&list=OLAK5uy_mPulfP5vvnwofNDmapJGUI7eOsy2fYBF4&index

=11 

 

7. EN BLAI TÉ UN GERMANET (LA GELOSIA) 

https://www.youtube.com/watch?v=pwwPPJNuN4I&list=OLAK5uy_mPulfP5vvnwofNDmapJGUI7eOsy2fYBF4&index

=15&t=0s 

 

8. CONTE L'ELEFANT ELMER (CONTE ANIMAT AMB SO) (L’AUTOESTIMA) 

https://www.youtube.com/watch?v=esZf_VTfRIw 

 

9. EL PEIX IRISAT (CONTE ANIMAT AMB SO) (LA GENEROSITAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=pPh0x130hFI 

 

 

 

 

 

 

 

BLOG DE NATI BERGADÁ  

https://natibergada.cat/curts-per-treballar-valors 
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EL CINEMA A CASA 

 

El cinema és una forma d’entreteniment i diversió i un recurs valuós per identificar les emocions i 

aprendre a gestionar-les. Us en hem seleccionat unes quantes. Són històries que permeten 

dialogar sobre les emocions amb els fills i filles i poden ajudar als adults en l’educació. No us 

perdeu l’ocasió de veure-les. A tots ens agrada passar una tarda de cinema en família. Preparem 

la butaca i posem-nos còmodes. 5...4...3...2...1...acció! 

 

 

 

1. DEL REVES  

És una pel·lícula de Disney en que les emocions són les protagonistes de la 

història. 

 

 

2. HOME. HOGAR, DULCE HOGAR 

En aquesta pel·lícula es treballa l’empatia i el respecte pel que és diferent, a 

més de mostrar les diferents emocions associades a l’amistat, l’esperança, la 

convivència o el positivisme. 

 

 

3. CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 

En aquesta pel·lícula es treballa els valors i les emocions com l’empatia, la 

tolerància i l’amistat. 

 

 

4. WALL-E 

En aquesta pel·lícula es treballa la intel·ligència emocional i l’educació 

mediambiental. En determinats moments no hi ha diàlegs, pel que fa possible 

fixar-se en les expressions i els gestos que utilitzen per comunicar-se. 

 



 

 

5. LOS MUNDOS DE CORALINE 

En aquesta pel·lícula es treballa aspectes emocionals entre pares i fills, com la 

importància d’una bona comunicació, les necessitats emocionals dels més 

petits o com enfrontar-se als conflictes familiars quan aquests apareixen. 

 

 

6. LA MECÁNICA DEL CORAZÓN 

Aquesta pel·lícula tracte de si es poden reprimir els sentiments i les emocions i 

com és el camí cap a la maduresa i el desenvolupament personal. 

 

 

7. UP 

És una pel·lícula que parla sobre les decepcions, els somnis i les adversitats, 

però sobretot mostra el que es pot aconseguir amb una ment oberta, la 

col·laboració, el respecte i l’afecte. 

 

 

8. MONSTRUOS, S.A. 

És una pel·lícula que transmet una ensenyança sobre la por en general i a la 

por a lo desconegut en particular. 

 

 

9. BIG HERO 6 

És una pel·lícula tendra amb valors positius pels nens i les nenes, que uneix 

un estil còmic d’acció amb l’humor. 

 

 

10. FROZEN 

És una pel·lícula que deixa missatges positius sobre l’acceptació, la tolerància, 

la perseverança i l’amor verdader. 



 

RELAXACIÓ, MEDITACIÓ i RESPIRACIÓ 

 

L’estrès, el nerviosisme, l’ansietat són reaccions emocionals que condueixen a un resultat negatiu 

per les persones. Hi ha diferents tècniques de relaxació i meditació que podeu fer a casa sols o 

en família, que us ajudaran a relaxar-vos. Us animem a buscar un moment de relaxació al dia! 

 

 

 

 

 

RUTINES DE RELAXACIÓ:   

• Exercici de respiració: Podem simular que som un globus per aprendre a inspirar pel nas i 

a expirar per la boca. 

• Podem seure o tombar-nos horitzontalment, tancar els ulls i escoltar música. Mentrestant, 

visualitzem paisatges i accions relaxants. 

• Meditació o mindfulness. 

• Ioga. 

• Massatges. 

• Pintar mandales. 

 

 

1. RESPIRACIÓ 

Realitzar cada dia entre 5 i 10 minuts d’exercici de respiració ajuda a superar l’estrès i millora el 

benestar. Abans de començar una activitat, estira’t una mica i mou-te per alliberar les tensions i 

estirar els muscles. La postura ha de ser la més còmode possible. Tanca els ulls, relaxa els llavis, 

i la mandíbula i centra’t únicament en la respiració, sense pensar en altres coses. 

 

 



 

2. RELAJACIÓN PARA NIÑOS DE INFANTIL Y PRIMARIA: FUERTE COMO UNA PIEDRA 

https://www.youtube.com/watch?v=Gyx-eGITcn8 

 

 

3. IOGA 

https://youtu.be/oeXnc8UNig4 

 

SUN DANCE VIDEO BY ESTHER FOR RAINBOW KIDS YOGA 

https://www.youtube.com/watch?v=-tVUxzk4W6k 

 

SALUDO AL SOL NIÑOS - BAMBOO KIDS 

https://www.youtube.com/watch?v=VYrT5t8STjI 

 

 

 

 

4. MASSATGES 

DÀMARIS GELABERT - MASSATGES (VIDEOCLIP OFICIAL) 

https://www.youtube.com/watch?v=2RaUhbr7Jms 

 

 

 

5. ACTIVITAT DE LA TORTUGUETA 

La tortugueta és un exercici de relaxació per a nens i nenes inquiets d’entre 3 i 8 anys. 

És el següent: sou una família de tortugues que passegeu per la platja, muntanya o un camí 

màgic. L’objectiu és arribar a un punt determinat de la casa, sense que ens descobreixi una au 

gegant que està volant. Hem de gatejar molt a poc a poc, i quan soni un soroll (fet per l’adult) 

amagar el cap dins de la closca imaginària.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gyx-eGITcn8
https://youtu.be/oeXnc8UNig4
https://www.youtube.com/watch?v=-tVUxzk4W6k
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5. MANDALES 

Pintar mandales és una tècnica de relaxació per petits i grans. Cal crear un espai tranquil a casa 

per poder relaxar-se. Es pot posar música de fons o pintar en silenci. Seiem còmodament, deixem 

a mà tot el necessari per poder-nos concentrar durant l’activitat. Hi ha dues maneres de pintar-la: 

començar des de fora cap a dins o des de dins cap a fora. Un cop acabada la podeu retallar i 

enganxar-la sobre un full de color o una cartolina per fer un petit quadre. A continuació us deixem 

uns models, però per internet podeu trobar més mandales per a nens i per adults. Deixa’t portar 

per la intuïció i a pintar! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


