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EL	MONSTRE	DE	COLORS	

La Mireia ens explica el conte del Monstre de Colors. És un conte genial per 

treballar les emocions, per aprendre a identificar-les en nosaltres mateixos. 

Probablement, algú de vosaltres ja el coneix tot i que no està de més tornar a 

fer-li una ullada durant aquests dies en els que passem per tantes emocions. 

Mentre mireu i escolteu el conte, seria interessant que, cada vegada que 
apareix una emoció, tant els infants com els adults trobessin quines 
accions, paraules, esdeveniments, moments... ens fan sentir aquella 
emoció.  

Un cop hagueu vist el conte us proposem la següent activitat: 

Agafarem uns pots, gots de plàstic, pots de iogurt… o alguna cosa que 
trobeu per casa que us pugui servir com a recipient. Identificarem cada pot 
amb una emoció. Podeu començar amb un o dos pots i anar afegint cada dia 

un. D’aquesta manera, podem dedicar més atenció a conèixer i identificar cada 

emoció. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Cada dia, depenent de com ens sentim, posarem quelcom al pot corresponent. 

Poden ser paperets, boletes de plastilina, pedretes... Qualsevol cosa que 

tingueu a mà i que es pugui quedar en el pot. Durant el dia, anirem afegint 
aquell petit objecte dins de cada pot segons les emocions que anem 
sentint.  

Una proposta és que abans d’anar a dormir fem recompte de quines emocions 
hem sentit i què és el que ens ha portat a sentir-la. Seria interessant i 

enriquidor que, com a adults, poguéssim mirar amb bons ulls totes les emocions. 

Totes són vàlides, no hi ha de bones i de dolentes. Si totes elles són permeses, 
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lícites i respectades serà més fàcil avançar en el reconeixement i l’expressió de 

les emocions, que ajudarà a desenvolupar l’autogestió emocional, la relació amb 

els altres, l’empatia i la comprensió, entre d’altres aprenentatges importants pel 

desenvolupament de l’infant.  

Esperem que gaudiu d’aquests moments de connexió i vincle en família. 

Si no trobeu pots i us resulta més còmode fer-ho en paper us deixem una mostra 

en la pàgina següent. Al paper li podeu posar un gomet cada dia a l´emoció 

corresponent. 
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