
 

 

PROPOSTA ACTIVITATS MINDFULNESS, ATENCIÓ I GESTIÓ EMOCIONAL pel l’alumne i 

les seves famílies.  

 

 

 FER LLISTA DE COSES SIMPLES QUE TENEN VALOR 

https://www.youtube.com/watch?v=W4WuW56Pu8c 

escoltar la cançó, potser es pot enviat tb per wats 

Escoltar la cançó de felicita de POT PETIT amb família. Tu i tots els membres de la teva 

família fer una llista de les coses simples que tenen valor. Es pot penjar en una paret 

un full on tots apunten. També es pot  fer un pot i anar ficant els elements d’aquesta 

llista 

 

 EXCURSIO NATURA. 

OBSERVAR COM UN MICROSCOPI mira atentament 1 flor, una pedra, un arbre, les 

ones del mar, la sorra.... i a veure si veus més detalls, mirant amb atenció descobriràs 

parts de l’element que no havies vist abans. 

 

JOCS D’ADIVINAR. Amb equip es fica al centre un conjunt de pedres, o flors, o pals, o 

petxines... i cadascú agafa un i la toca per saber la forma, textura, tampany... 

Després es deixa tit al centre un altre cop i una per un amb ulls tapats ha de tocar tots 

els elements fins descobrir quina es la seva. 

 

ESCOLTA QUE ESCOLTARAS escolta tots els sons que hi ha, fixa la teva atenció a tot els 

que sona al teu voltant i segur descobreixes mes sons del que et penses.  

 

NUVOLS DE COTO tombat al terra boca amunt mira els núvols que van passant a veure 

i descobreix quina forma tenen, que semblen? I segueix mirant per que van canviant, 

segueix tot el que fan. 

 

 POTS DE LA FELICITAT agafar un pot que tinguis a casa, si vols li pots ficar un etiqueta 

ben bonica que fiqui POT DE LA FELICITAT, dins pots anar ficant papers on expliquis 

una experiència que t’hagi fet sentir feliç, tranquil, content, feliç. Podeu ficar tants 

papers com vulgueu i tot els membres de la família. 

Els podeu anar llegint quan vulgueu i si un dia esteu tristos, amb por, preocupats, 

angoixats o amb un gran malestar podeu llegir les coses que heu compartit i així 

recordareu el que us feliç i podeu proposar fer-ne alguns així us ajudarà a sentir-vos 

millor. Quan estem esteu tristos, amb por, preocupats, angoixats o amb un gran 

malestar es pq alguna cosa ens esta passant que ens fa sentir així, si ho sabem podem 

buscar una solució i també podem llegir aquests papers per sentir-nos millor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4WuW56Pu8c


 BUFAR I FER VOLAR. 

Buscar per casa o quan estats al carrer o a la natura tot el que es pot bufar i fes-lo 

volar, fulles, plomes, pilotes, papers, molinets... També pots agafar una palleta i bufar. 

T’ajudarà a estar més tranquil i calmat. INSPIRA.....i BUFA!!! 

 

 ESCOLTA EL TEU COR  

AL LLIT ABANS D’ANAR A DORMIR, just quan estàs al llita bans d’anar a dormir pots 

tancar els ulls i escoltar el tambor del teu cor, quin ritme té? El sents fort o fluix? Va 

ràpid o poc a poc? Respira i escolta el cor. Si vols li pots dir a un familiar que es tombi 

amb tu i li pots escoltar el seu cor ficant la teva mà o l’orella damunt del pi. Es com el 

teu? Quin ritme té?  

 

BATECS DESPRES DE CORRER 

Just després de jugar a córrer o saltar escolta els batecs del teu cor, com estan? Van 

rapi? Els sens mes fort que abans de córrer?  

 

 POT DE LA CALMA.  

És un experiment divertit que un cop fet el podràs utilitzar per tut i tota la família per 

calmar-vos. 

Agafes un pot que tingui tapa i fiques aigua barrejat amb oli, si tens colorant alimentari 

també li pots ficar. Tanques el pot i el barreges i el mires amb atenció i veuràs que 

poca poc l’aigua es separa del oli. El pots barrejar tants cops com vulguis a veure si 

algun cop es queda barrejar o sempre tornen a separar-se? 

 

 MIMICA DE LES EMOCIONS. Jocs en família, un membre ha de interpretar una emoció 

o un estat anímic i la resta l’ha d’adivina. Aquí tens exemples d’emocions. 

TRIST/A 

POR 

ALEGRE 

ENFADAT/DA 

SORPRES/A 

ABORRIT/DA 

VERGONYA 

AGRAIT/DA 

NOSTALGIC/CA 

ENVEJA 

GELOS/SA 

ANIMAT/DA 

EUFORIC/CA 

FELIÇ/ÇA 

SENTIMENT INFERIORITAT 

DESCONFIAT/DA 

CALMA 

TRANQUILILITAT  

TERROR 

FASTIC  

ANYORANÇA 

NERVIOS 



PREOCUPAT 

INSEGURETAT 

INCERTESA 

 

 DIARI PERSONAL DE LES EMOCIONS I ESTATS ANIMICS per alumnes de 5é i 6é. En un 

diari poden escriure un resum de com ha anat el dia començant per les vivències mes 

difícils que han tingut del dia i acabant per les mes agradables i que t’han fet sentir bé. 

Hi pots explicar també que pensaves quan vivies aquestes situacions, com has 

reaccionat, que es el que t’ha fet sentir millor o pitjor. 

 

 POT DE LA COMUNICACIO EN FAMILIA 

Busques un pot a casa teva i us aneu ficant missatges els uns als altres començant la 

frase (NOM DEL MEMBRE DE LA FAMILIA )EM VA AGRADAR QUAN ..... 

Amb la família o sols podeu llegir els papers que van quedant dins del pot. Si voleu un 

dia a la setmana podeu obrir-lo junts i llegir que heu ficat. 

 

 

 QUE PERDEM QUE GUANYEN. 

En l’actual situació que vivim moltes coses han canviat. I de ben segur que sentim que 

hem perdut rutines que teníem, o llocs on poder anar, o jocs al que jugar, o amics a qui 

veure i també podem perdre un familiar o amic. Això ens fa sentir tristos i plorar ens 

ajuda a deixar anar aquesta emoció. Quan estem tristos també ens agrada que ens 

cuidin i ho podem demanar als familiar. Una abraçada, un petó, fer alguna activitat 

plegat.... i també podeu escriure el que ens hem adonat que hem perdut, i per cada 

cosa que escriguis també apunta alguna cosa que has guanyat amb l’actual situació. 

Així veuràs el que perds i el que guanyes. 

 

 CREA UN RACO DE LA CALMA A CASA. 

En un lloc agradable i que t’agradi de la casa pots demanar als teus familiars si 

hi pots ficar un racó de la calma. Hi pot ficar allí tots els elements que creus que 

t’ajuden a calmar. Poden ser plastilina, colors, fulls, pilotes tovetes, pot de la  

calma, llibres, musica, instruments relaxant, jocs d’atenció, coixins, mantes, 

elements o articles de calma (joguines toves o peluixos per a abraçar), 

materials per a meditar, marionetes per a recrear converses o compartir 

pensaments, mandales per a pintar, contes relacionats amb les emocions, 

instruments musicals, pedres i temperes per a pintar, un rellotge de sorra, 

NORMES D'ÚS DEL RACÓ DE LA CALMA 

Acudeixo a aquest espai quan em sento preocupat/a, nerviós/a, frustrat/a o 

enfadat/a. Se sentin enfadats 

Vulguin relaxar-se 

Necessitin saber com se senten realment 

Vulguin descansar 

Necessitin estar sols 

Vulguin donar o rebre afecte 

Vulguin meditar 

Necessitin solucionar un conflicte 



Vulguin compartir l'espai amb una altra persona 

En el Racó de la Calma només pot estar una persona. 

Puc fer ús dels diferents elements que es troben en aquest espai. 

 

Puc demanar la companyia d'algú que consideri podria ajudar-me a trobar-me 

millor. 

Quan abandono aquest espai, deixo tots els seus elements 

ordenats 

 

 

 SEMAFOR DE LES EMOCIONS 
 
Quan sentis amb massa intensitat una emoció per exemple: molt d'empipament, ràbia 

o por recorda  
 
EL SEMÀFOR DE LES EMOCIONS (podeu donar un semàfor pq el pintin i el tinguin a 
casa) 
 

1- VERMELL Parar – STOP. Para’t, allunyat de la situació si pots. 
 

2-AMBAR Respirar- i si la emoció és molt intensa puc SALTAR, CORRER, CRIDAR, 
DONAR COPS A UN COIXI, MOSSEGAR-LO sempre tenint en compte de  
-sense fer mal a ningú 
-sense fer-me mal ami. 
- sense trencar res 
 
Ara ja puc adonar-me pq ha vingut aquesta emoció, que està passant i puc pensar i 
actuar Si encara estic amb la emoció molt intensa continuo amb AMBAR fins que 
estigui més tranquil. 
 
3 VERD ara ja estic calmat, he escoltat el missatge que porta la emoció i puc mirar de 
resoldre la situació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


