
Lingüístic

Què et proposem?

Què necessites?

Al Monstre de Colors li agrada seure a explicar històries amb els seus amics. I, com més esbojarrades siguin, 
més riuen tots junts.

Us ve de gust provar-ho? Només cal que deixem volar la nostra imaginació i anem llegint unes targetes que 
el Monstre de Colors ens ha preparat i que ens indiquen què hem d’incloure a la nostra història.

Preparem-ho tot!

• 1 joc del Monstre de Colors per jugar una partida 
abans de fer l’activitat.

•   24 targetes d’història dividides en 4 categories: 
“Personatges”, “Objectes”, “Emocions” i 
“Accions”. Pots imprimir-les directament de les 
pàgines finals d’aquesta fitxa o copiar-les i fer la 
teva pròpia versió.

•  Respondre a les preguntes de l’apartat 
      Com ha anat?

6+

EL CONTE DE LES 
MIL EMOCIONS
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Atenció

les fitxes per a infants a partir de 6 anys estan 
pensades per fer-les en companyia d’un adult que els 
llegeixi i expliqui els continguts i els acompanyi durant 

tot el procés.



Endavant!
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1. Obriu el joc del Monstre de Colors i jugueu una partida.

2.  Ara que heu ajudat al Montre de Colors a ordenar les seves emocions, jugarem a explicar una història 
cooperativa. Imprimiu a doble cara les targetes d’història que trobareu al final del document, col·loqueu-
les en 4 piles, cadascuna d’un tipus, i poseu-les boca avall.

3. El jugador/a de més edat agafarà una targeta de la pila que vulgui i començarà a explicar una història on 
aparegui la paraula escrita a la targeta.

4. Quan ho hagi fet, passarà el torn al jugador/a següent, que agafarà una nova targeta de la pila que vulgui 
i continuarà la història incorporant-hi la nova paraula. Si algú no sap com continuar la història, pot dir 
“passo” i el torn passarà al jugador/a següent.

5. El joc continuarà fins que s’hagin jugat 10 targetes. A partir d’aquest moment, el jugador/a que tingui el 
torn haurà de buscar un final per a la història comuna.

6. Quan acabeu, si voleu podeu jugar una nova partida amb les targetes que falten o fins i tot crear les vostres 
pròpies targetes temàtiques. Per exemple, ambienteu-les totes a l’espai i incorporeu-hi planetes, naus 
espacials, extraterrestres, teletransportadors... O també podeu ambientar la història a la vostra escola 
amb vosaltres i els vostres amics com a protagonistes, incorporant-hi l’hora del pati, el professorat, un 
misteri que calgui resoldre... El límit serà la vostra imaginació.

ACTIVITAT: EL CONTE DE LES 
MIL EMOCIONS
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Quan hagis acabat la història (o històries), respon a les preguntes següents:

Com ha anat?

1. Agafa totes les targetes que heu fet servir per construir la història cooperativa i compta quantes “B” hi 
ha i després quantes “V”. Quina lletra de les dues es repeteix més? Escriu una nova paraula amb “B” i una 
altra amb “V”.

2. A continuació, fes el mateix amb la lletra “G” i amb la “J”.

Nombre de paraules amb “B”: 

Paraula amb “B”: 

Nombre de paraules amb “V”: 

Paraula amb “V”:    

Nombre de paraules amb “G”: 

Paraula amb “G”: 

Nombre de paraules amb “J”: 

Paraula amb “J”: 
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3. Busca a les targetes del final del document una paraula que contingui el grup de lletres que indiquem i 
escriu-la.

Paraula amb grup “GR”:  

Paraula amb grup “TR”:  

Paraula amb grup “BR”:  

Paraula amb grup “CL”:  

Paraula amb grup “DR”:  

Paraula amb grup “FL”:  
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La narració d’històries individual o col·lectiva permet crear i transmetre relats plens d’emocions i 
exercitar l’ús correcte del llenguatge per tal d’estructurar un discurs. A més de la seva contribució a 
la competència lingüística, els relats reals o inventats motiven i fomenten la curiositat de l’infant, la 
concentració, la imaginació i el desenvolupament d’habilitats socials com l’escolta activa i l’empatia.

A més, segons com tematitzem la creació d’històries, la narració pot convertir-se en una eina que ens 
permet treballar els valors i actituds i ajudar els infants a expressar les vivències del seu dia a dia, com anar 
a l’escola, gaudir del temps lliure...

Si us ve de gust, podeu fer una foto del full d’exercicis de l’apartat “Com ha anat?” o de les targetes de 
joc que heu creat i compartir-la fent servir el hashtag #DevirHomeAcademy, on trobareu fotos d’activitats 
realitzades per altres famílies.

En aquesta activitat, hem treballat principalment la competència lingüística exercitant la capacitat 
dels infants de comprendre i produir missatges orals i de participar de manera activa en intercanvis 
comunicatius orals.

Els exercicis de l’apartat “Com ha anat?” es centren en la pràctica d’alguns dels coneixements i capacitats 
necessàries per escriure i llegir correctament.

Narració d’històries

Què hem treballat?



Tarjetas de juego (Imprimir a doble cara)

ALEGRIA POR TRISTESA

CALMA RÀBIA CONFUSIÓ

CARGOL FADA BRUIXA

FOLLET PASTOR DRAC
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EMOCIONS

EMOCIONS

PERSONATGES

PERSONATGES

PERSONATGES

PERSONATGES

PERSONATGES

PERSONATGES

EMOCIONS

EMOCIONS

EMOCIONS

EMOCIONS
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MADUIXA VARETA CLAU

PREMI MITJONS FLORS

CANTAR RESCATAR MENJAR

EXPLORAR PARLAR CONSTRUIR
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OBJECTES

OBJECTES

ACCIONS

ACCIONS

ACCIONS

ACCIONS

ACCIONS

ACCIONS

OBJECTES

OBJECTES

OBJECTES

OBJECTES
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