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INTRODUCCIÓ 

 

 

Els problemes emocionals en els infants els dificulten el funcionament de la ment. Els 

infants amb problemes de por, enuig, ansietat, depressió... tenen dificultats per 

aprendre, perquè no perceben bé la informació i, per tant, no poden processar-la 

correctament. Les emocions negatives intenses els absorbeixen tota l'atenció i 

obstaculitzen qualsevol intent d'atendre una altra cosa. Quan les emocions impedeixen 

la concentració es dificulta el funcionament de la capacitat cognitiva, la capacitat de 

mantenir al cap tota la informació  necessària per a realitzar la feina que s'està fent. 

Quan un infant no posa atenció, és possible que sigui per un bloqueig emocional. En el 

seu cap hi ha alguna situació emocional problemàtica, que no li permet centrar-se en un 

altre assumpte i sovint no n'és conscient del que li està passant. 
 

 

 

UNES FRASES DE REFLEXIÓ 

 

 

“L'ensenyament que deixa empremta no es el que es fa de cap a cap, sinó de cor a 

cor.” 
                                                 HOWARD G. HENDRICKS 

 

“Parla'm i ho oblido, ensenya'm i ho recordo, involucra'm i ho aprenc” 

                                                  

                                                 BENJAMIN FRANKLIN 
 

 

 



 

CREAR UN BON AMBIENT A L'AULA 

 

Crear un bon ambient emocional:  

 

 Les persones, com a essers emocionals contribuïm a crear el clima emocional d'allà on 

estam. Les nostres pròpies emocions juntament amb les de totes les persones que ens 

envolten influeixen en crear un ambient agradable o desagradable. Tots cercam 

ambients on ens sentim a gust, acceptats, considerats i valorats, perquè aquest ambient 

ens condiciona i contribueix a fer-nos sentir emocions positives, que facilitaran la tasca 

que hem de fer. Aquest ambient es crea dia a dia i moment a moment. 

 

 Hem de procurar crear a l'aula i a tota l'escola, un ambient emocional agradable, on 

cada infant se senti apreciat i respectat, on es valori com es i el que fa, on es trobi a 

gust amb el professorat i amb els companys i companyes, on es pugui sentir segur i 

tranquil, on pugui expressar el que sent.  

 Hem de tenir en compte les emocions que afavoreixen la convivència i l'aprenentatge.  

 Si aconseguim crear aquest clima de benestar emocional, tenim molta feina feta, ja que 

ens serà molt més fàcil que l'alumnat vagi adquirint els aprenentatges curriculars i que 

es generi una bona convivència. Els nens aprenen millor en ambients on l'ansietat és 

mínima. 

 Un bon ambient emocional facilitarà la confiança, la seguretat, el respecte, la il·lusió, la 

reflexió, les ganes d'aprendre...  

 Hem de tenir molta cura amb el que diem i en com ho diem. Sovint utilitzem 

expressions que fan sentir els infants no acceptats, rebutjats i poc valorats. Amb això 

potenciem el seu bloqueig emocional, ja que a ningú li agrada que el desaprovin.  

 Un parell d'exemples de situacions quotidianes a l'escola:  

 Si en lloc de dir “Es que no sabeu fer una fila?” o “Això no sembla una fila!”, 

amb el que els estem mostrant desconfiança en que puguin fer bé la fila, els 

proposem “Ara intentareu fer una fila millor”, amb el que els mostrem 

confiança en que ho poden aconseguir, estem motivant als infants a fer una fila 

ben feta.  

 Si en lloc de dir a algú “Això ho has fet malament”, li proposem “Vols que 

t'expliqui com ho pots millorar?”, l'estem animant a fer-ho mes be, a tornar-ho 

a intentar.  

 Sempre és molt important el to amb que ens expressem, cal mostrar-los tranquil·litat, 

confiança i molt interès en ajudar-los a fer be les coses. Un cop han aconseguit el que 

volíem, o com a mínim hi han posat voluntat, cal mostrar-los la nostra aprovació i 

satisfacció per les millores aconseguides. 

 Els sentiments positius, com l'entusiasme, la perseverança i la confiança, generen una 

motivació positiva sobre el rendiment, ja que els estats d'ànim positius augmenten la 

capacitat de pensar amb flexibilitat i complexitat, fent més fàcil resoldre els problemes, 

tant els de caire intel·lectual com els interpersonals 

 En un ambient acollidor disminueixen els conflictes i quan es presenten la seva 

resolució és més senzilla. 

 Hem de cuidar el nostre llenguatge i procurar evitar les paraules amb connotacions 

absolutes (sempre, mai, tot, res, ningú, tothom...) i les expressions amb to sentenciós 

(ets una desordenada, ets un mentider...). Podem canviar-les per frases que expressin 

els nostres sentiments vers aquell fet (no em sent bé amb aquest desordre, no m'agrada 

que em diguis mentides...). Una expressió que acostuma a generar una bona relació 

amb els infants es “quan fas..., em sent...”. D'aquesta manera li estem mostrant les 

nostres emocions i això l'ajudarà a mostrar les seves. Com que els infants viuen 

pendents del reconeixement dels adults, procuraran repetir les actuacions que ens 



produeixen emocions agradables i evitar les que ens en produeixen de desagradables. 

De fet es tracta d'intentar posar-nos en el seu lloc i pensar què i com ens agradaria que 

ens diguessin les coses. 

 No hem de castigar la persona, sinó els fets. 

 Per aconseguir un clima de benestar que permeti una bona convivència cal: 

 respecte mutu entre tothom 

 confiançaa, col·laboració i cooperació entre tothom i no competitivitat 

 acceptar els errors propis i aliens com una cosa natural i entendre'ls com un 

element que contribueix en l'aprenentatge 

 entendre el càstig com un element per compensar el dany ocasionat, no 

com una venjança 

 

Crear un bon ambient físic:  

 

 Fins ara hem parlat de l'ambient emocional, però crear un bon ambient físic també és 

important.  

 A part de que l'espai ha de ser prou ampli (aquí no hi podem fer res) per trobar-nos a 

gust, ha d'estar ben il·luminat i ventilat, amb una temperatura adequada (si es massa 

alta, l'ambient es carrega molt i es comença a omplir de nerviosisme i neguit i si es 

massa baixa, no és agradable per treballar). 

 Un estudi fet a Anglaterra ha comprovat que els nivells elevats de diòxid de carboni 

deterioren la capacitat d'aprenentatge en els infants. Les plantes oxigenen l'aire i 

afavoreixen el rendiment escolar. Un fet tan senzill com posar un parell o tres de 

plantes a cada aula no costa gaire i pot ser beneficiós. 

 També s'ha comprovat que la música de Mozart millora el rendiment escolar i la 

concentració visual.  

 

 

 

 

LA NOSTRA RELACIO AMB L'ALUMNAT 

 

 
 És molt important  ser un bon model per al nostre alumnat 

 L'empatia i l'assertivitat són dues habilitats importantíssimes en l'establiment de les 

relacions personals. Per ensenyar als infants a ser empàtics, cal que els mostrem amb la 

nostra actuació què significa.  

 Ser empàtics vol dir: escoltar-los mirant-los els ulls, mostrar-los el nostre interès i 

comprensió i preguntar-los pels seus sentiments.  

 Per ensenyar-los a ser assertius, cal actuar des del respecte i la confianca cap a un 

mateix i cap als altres. 

 

 

RESPECTE I CONFIANÇA 

 Hem de procurar que en les relacions que establim amb els infants, aquests 

experimentin la comprensió, l'acceptació i l'entesa que originaran el clima de benestar 

necessari a l'aula i a més els anirà formant la seva personalitat. 

 Cal que tenguem ben present que no només educam amb el que diem o fem, sinó també 

amb la forma de manejar les nostres pròpies emocions. Hem de ser conscients de les 

nostres emocions i de com les controlem en cada fet quotidià, i de com ens relacionem, 

intentant millorar dia a dia en la nostra educació emocional i així poder també 



transmetre aquesta educació al nostre alumnat. 

 Quan ens relacionem fem servir el llenguatge verbal i el no verbal. El llenguatge verbal 

transmet allò que conscient i voluntàriament diem. El llenguatge no verbal té una 

naturalesa més inconscient i transmet les nostres emocions, sentiments i estats d'ànim. 

D'aquí la importància de ser conscients de les nostres emocions, que generalment es 

manifesten en la nostra conducta, en les nostres relacions i en els nostres conflictes. En 

la mesura que coneguem i entenem les nostres emocions, podrem comprendre també 

les dels altres. 

  No hem de tenir por de sentir les emocions. El que sí que hem de controlar és la forma 

en que les manifestem i la conducta que puguin generar. Hem de parlar amb els infants 

de les emocions, explicant-los com ens sentim en determinats moments del dia a dia i 

demanant-los que ells també diguin el que senten. És molt important que expliquin les 

emocions que senten i escoltin les dels altres, davant un conflicte a resoldre. 

 

 

 

FOMENT DE LA SEVA AUTOESTIMA 

 

 Per fomentar l'autoestima dels infants és important que ens relacionem amb ells des de 

l'aprovació, és a dir, transmetent-los la nostra confiança en ells, en que poden i en que 

fan be les coses. 

 Hi ha una sèrie d'indicadors que ens poden servir per valorar el grau d'autoestima d'un 

infant i estar alertes, per aprofitar totes les ocasions que es presentin per ajudar-lo a 

millorar-la. Les característiques dels infants amb baixa autoestima són: 

 No valoren i menyspreen les seves qualitats. 

 Es comparen amb els altres i creuen que son millors que ells. 

 Es deixen influir fàcilment. 

 Busquen constantment el reconeixement i l'elogi dels altres. 

 Es desanimen i frustren fàcilment, se senten impotents i inferiors. 

 Mostren comportaments agressius o passius. 

 Els costa acceptar els errors i es posen a la defensiva. 

 Les situacions noves els provoquen ansietat i intenten evitar-les. 

 Mostren poques emocions i sentiments. Es comuniquen poc. 

 No expressen les seves opinions ni les seves idees, repeteixen les dels altres. 

 Es fixen uns objectius massa elevats i difícils d'assolir 

 Un cop coneixem l'infant, les seves capacitats i dificultats, hem de reconèixer els seus 

èxits i estudiar les causes dels seus fracassos, per donar-li recursos que li permetin 

millorar. Hem de remarcar la importància de la nostra influència en la formació de 

l'autoestima del nostre alumnat. Per aquest motiu, cal recordar algunes actituds que 

poden col·laborar a formar una bona autoestima en els infants: 

 Millorar la nostra autoestima, perquè si no ens acceptem a nosaltres mateixos, 

difícilment els podrem transmetre l'autoacceptació. 

 Mostrar-los afecte, que estem amb ells i els entenem a traves del contacte físic 

(un petit cop a l'espatlla, ...), depenent de l'edat i respectant els gustos del propi 

infant. 

 Fer-los notar que ens sentim bé amb ells, però que no acceptarem conductes 

inapropiades. 

 Escoltar-los sense jutjar-los. 

 Fer-los bona cara, mostrar-nos amables i mantenir el contacte visual. 

 Evitar etiquetar-los. Hem de posar nom a les actituds, no a les persones. 

 Evitar utilitzar paraules de significat absolut (tot, res, mai, sempre...) i 

expressions com ara “ho has fet tot malament”, “sempre t'oblides algun llibre”, 

“mai acabes a temps”... 



 Fer-los veure clarament el que s'espera d'ells i com ho poden aconseguir. 

 Fixar-nos mes en les seves capacitats, que en les seves limitacions i fer que en 

siguin conscients. 

 Procurar que tots tinguin oportunitat d'èxit. 

 Elogiar-los per fets concrets i mostrar-los el nostre reconeixement. A vegades 

es millor fer els elogis en privat, perquè no se sentin avergonyits. 

 Evitar ridiculitzar-los, avergonyir-los o que se sentin culpables 

 Ajudar-los a afrontar el problema i reparar els errors. 

 Oferir-los ajuda i orientacions per millorar els aspectes que calguin. 

 Animar-los a expressar idees diferents i respectar-les, encara que no s'hi estigui 

d'acord. 

 Quan sigui possible, presentar-los diferents opcions perquè triïn. 

 Fer-los saber quan han actuat amb responsabilitat. 

 Fer-los veure les conseqüències de les seves actituds. 

 Demanar-los que ajudin a algú en les coses que els veiem mes hàbils. 

 Oferir-los oportunitats perquè treballin, juguin i comparteixin junts. 

 
 

 

 

TREBALL D'HABITS 

 

 L'aprenentatge dels hàbits a l'escola serà efectiu si tot el personal, docent i no 

docent, té molt clars quin són i exigeix sempre la forma d'actuació que s'ha 
acordat i, evidentment, ensenya amb l'exemple.  

 Per adquirir els hàbits cal repetir-los molt sovint, de manera que ens acostumem 

a ells i ja ho fem de manera automàtica, sense que ens costi esforç. Cal tenir 

present que els infants aprenen les actituds a partir de: 

 la pròpia experiència adquirida amb l'observació i la reflexió de les 
conseqüències de les seves pròpies accions 

  l'observació de les accions dels altres; cal mostrar models adequats 

  l'aprovació i desaprovació per part dels adults de les seves conductes 

 les explicacions dels adults sobre les conductes correctes i incorrectes. 

 Els habits generals mes importants son: 

 Respecte als altres: una manca de respecte genera immediatament un 

conflicte 

 Bones maneres: saludar, acomiadar-se, demanar “per favor”, donar les 
gracies, parlar amb un to correcte... 

 Ordre: l'ordre físic ajuda a construir l'ordre mental. 

 Atenció: imprescindible per adquirir qualsevol aprenentatge. 

 Esforç: cal inculcar aquest valor tan perdut a la societat actual. Molts 

infants estan acostumats a satisfer immediatament els seus desitjos i a 

aconseguir allò que volen sense esforç. 

 Reflexió i rigor: molt relacionats amb l'esforç. Intentar fer cada cop 
millor les coses ha de ser motiu per voler esforçar-se més. La feina ben 

feta és molt gratificant i per aconseguir-la cal reflexió i ser autoexigent. 

 Com es pot despertar l’atenció:  

 Analitzant els interessos bàsics: si coneixem els interessos del nostre 

alumnat, podem adaptar els continguts de manera que se sentin atrets 

per aprendre'ls. Moltes vegades només cal tenir en compte com els 



presentam perquè els siguin atractius. 

  Informant l'alumne de les seves possibilitats d'èxit en l'aprenentatge i el 
nivell real de les dificultats que es poden presentar: si se'ls explica el 

grau de dificultat d'un aprenentatge acostumen a respondre amb atenció. 

Per exemple: si els diem “Ara heu d'estar molt i molt atents, perquè això 

que farem es una mica difícil, però si us hi fixeu molt ho aprendreu molt 

bé. Igualment, si els diem “Ara farem una cosa molt fàcil, que segur que 

a tothom li sortirà molt bé, però cal estar ben atent  per no cometre 

errors”, també aconseguirem la seva atenció 

 Presentant continguts estructurats: el seguiment d'un ordre i una 
presentació clara del que es va a fer també obre l'atenció dels infants. 

 Introduint novetats: no fent les coses sempre de la mateixa manera; de 

tant en tant, variar-les. 

 Com es pot mantenir l’atenció:  

 Canviant freqüentment els canals d'estimulació (entonació de la veu, 
estímuls visuals...). La informació auditiva es processa més ràpidament 

que la visual, però la màxima eficàcia la trobem quan fem servir alhora 

els dos canals: auditiu i visual. 

 Mantenint el contacte visual i, si convé físic (posant la ma al cap, a 
l'espatlla, acompanyant-lo a seure be...) amb cada un dels infants. La 

proximitat física és important. 

 Incorporant algun tipus d'activitat física: verbalitzar, dibuixar, 

representar... 

 Despertant consciència de satisfacció pel rendiment obtingut: animant-
los en la tasca que estan fent. 

 Com millorar la capacitat de reflexió:  

 Es molt important ensenyar als infants que abans de començar una feina 

es bo que s'acostumin a no començar de forma precipitada, sinó a 

concentrar-se un moment i visualitzar totes les possibilitats de fer-ho be. 

Això ajuda a aconseguir-ho i a evitar molts errors. 

 Bernardo Gargallo (2000) proposa un programa d'intervenció per 
millorar la reflexibilitat, basat en les següents tècniques: 

 Demora forçada: s'exigeix un temps mínim per a la realització 

de la tasca i no es pot donar cap resposta, ni donar per acabada la 

feina abans del temps fixat. L'infant haurà de revisar l'exercici 

les vegades que calgui. Això treu les presses per acabar ràpid i 

voler fer una altra cosa. 

 Auto instruccions. Ensenyament d'estratègies d'autocontrol 

mitjançant la parla interna: es tracta d'ensenyar als infants a fer 

servir el llenguatge intern com a regulador de la conducta i com 

a mitja d'autocontrol. Meichenbaum (1981) va dissenyar aquest 

procediment que consta dels següents passos: 

 Modelatge cognitiu: una persona adulta realitza la tasca 

mentre es parla a si mateixa en veu alta. 

 Guia externa i manifesta: l'infant fa la mateixa tasca sota 

la direcció de les instruccions de l'adult. 

 Auto guia manifesta: l'infant fa la tasca mentre es dóna 

instruccions a si mateix en veu alta. 

 Auto guia manifesta atenuada: l'infant es xiuxiueja a si 



mateix les instruccions mentre va fent la tasca. 

  Auto instrucció encoberta: l'infant fa la tasca mentre es 

guia per la parla interna. 

 Modelatge participatiu: el professor posa, davant dels alumnes, 
exemples de com realitzar els exercicis, cometent errors i corregint-

los, verbalitzant les estratègies de solució, amb la finalitat 

d'ensenyar-los a ser reflexius. 

 Reforçadors: és important utilitzar al final de cada exercici el reforç 
social: l'aprovació, l'ànim, la critica constructiva i el reconeixement, 

encoratjant a millorar a aquells infants que no han aconseguit 

resoldre l'exercici correctament.  
 

 

 

ESTRATÈGIES I ACTITUDS QUE HEM D’EVITAR SI VOLEM 

ACONSEGUIR UN BON CLIMA D’AULA 

 

 

 Discutir dins classe 

 Entrar massa dins un problema durant la classe; això els excita i acaba 

convertint-se ne un problema més greu 

 Abusar dels negatius 

 Un excés de permissivitat 

 Donar massa confiança 

 Ser inconstant 

 Ser desordenat 

 Donar contraordres (ja sabem que ordre+ contraordre=desordre) 

 No ser coherent ni conseqüent 

 Sentir-se a disgust amb el grup 

 Posar-nos “al seu nivell” en cas de conflicte i perdre el control 

 Sancionar a tot la classe quan hi ha alguns alumnes que no han ocasionat cap 

problema i s’han limitat a haver de “suportar” els problemes de disciplina de la 

resta i les seves conseqüències 

 Només sancionar sense parlar del problema (sobre tot quan es tracta d’una 

reincidència) 

 Ridicultizar els alumnes 

 Arribar tard a classe. Aquest és un dels problemes més importants. Si el 

professor arriba tard, costa més centrar els alumnes 

 Els simples avisos, sense una reflexió o una sanció 
 

 
 

ESTRATÈGIES I ACTITUDS QUE FUNCIONEN 

 

 



 

 Ser metòdics, posar ordre i imposar respecte abans de començar la classe 

 Dur la classe molt preparada. Saber exactament què és el que s’ha de fer cada 

dia 

 Exigir que tots tenguin el material (el professor en podria tenir de reserva per tal 

que ningú es quedi sense fer la feina 

 Permetre la participació ordenada dels alumnes 

 Personalitzar al màxim 

 Ser puntual.  

 Tenir vocació i donar les classes a gust, estant motivat i sent motivador 

 Seguir treballant els hàbits sempre 

 Ser ritualista (passar llista abans de començar, etc) 

 Si s’ha donat algun conflicte senzill entre alumnes, el professor ha de procurar 

no entrar-hi massa ja que, si hi dedica massa temps, el que pot passar és que el 

que havia començat sent senzill es converteixi en una bolla difícil de desfer.  

 No amenaçar mai amb coses que sabem que no farem o que no podem fer 

 Si anam a fer una substitució és molt important recollir la feina que han fet 

durant la sessió i que els alumnes sàpiguen que així es farà. Després, és 

imprescindible que el professor substituït tengui en compte la feina que han fet 

els alumnes durant aquell temps i que sigui conseqüent. També és molt 

important que s’anotin les incidències ocorregudes durant la substitució i que 

aquestes siguin tengudes en compte pel professor substituït 

 Si un professor imposa una sanció, és imprescindible que controli el seu 

compliment. Representa molta feina, però els resultats ho compensen 

 Controlar perfectament i de manera sistemàtica tota la feina que han de fer els 

alumnes 

 Enviar una carta setmanal als pares dels alumnes que tenen faltes, exigint que la 

tornin signada (en compte a les firmes, s’ha de controlar que no estiguin 

falsificades). Si no la tornen signada el dia següent, l’alumne es queda sense 

pati; si passen dos dies, el tutor telefona als pares 

 Els professors que tenen incidències “menors”  dins l’aula, a més d’anotar el 

problema en el full de faltes, han d’intervenir de manera directa i imposar les 

sancions que puguin posar com a professors (Donar un treball extra, 

recuperació en temps d´esplai, enviar-lo al professor de guàrdia durant 1 hora 

de classe), per tal de no “agobiar” tant al tutor, quan aquest ja està molt 

carregat. El tutor se n’ocuparà de revisar els fulls de faltes i de sancionar  i 

donar tractament a les reincidències i als conflictes més greus.  

 Tenir present les “normes de funcionament de l’equip docent” 
 

 

 

 

ALTRES: INTRODUIR ABANS DE LA SESSIÓ UNA TÈCNICA DE 

VISUALITZACIÓ  

 



QUÈ SÓN LES VISUALITZACIONS 

 La visualització és una tècnica que ens proporciona tranquil·litat, relaxació, 

confiança i serenitat, alhora que disminueix l'estrés i ajuda a mantenir una 

bona salut. 

 És molt útil per aconseguir controlar la ment, les emocions i el cos i per 

aconseguir allò que desitjam.  

 És una eina molt important en l'educació de la intel·ligència intrapersonal, que 

ens permet descobrir el nostre món interior per arribar a tenir una bona 

autoestima i una salut física, emocional, mental i social. 

 

DURADA DELS EXERCICIS DE VISUALITZACIÓ:  

 Els exercicis de visualització duren entre 5 i 10 minuts 

 

COM HEM DE COMENÇAR I COM HEM D’ACABAR:  

  Per fer-los hem de partir sempre de la postura bàsica de relaxació i hem de 

començar i acabar la sessió com hem explicat a l’apartat de la relaxació. 

 

EXEMPLES DE VISUALITZACIONS D'OBJECTES SIMPLES:  
 Aquests exercicis serveixen per aprendre a dirigir l'atenció i augmentar 

la capacitat de concentració. Amb la seva pràctica, s'aprèn a canviar 

voluntàriament un estat de dispersió mental per concentració i a fixar 

l'atenció en qualsevol tasca per períodes cada cop més llargs. 

 Es tracta d'adoptar la postura de relaxació ja explicada i visualitzar 

imatges abstractes senzilles (lletres, nombres, figures geomètriques...) i 

retenir-les al menys 2-3 minuts. Pot ser que les imatges no apareguin, 

estiguin borroses, desapareguin ràpidament i qualsevol altra cosa ocupi 

la nostra ment. Cal tenir paciència i tranquil·lament insistir per tornar a 

fixar en elles l'atenció. 

 EVOCACIONS VISUALS 

Tancau els ulls i imaginau: 

 Una ploma que escriu lentament el vostre nom en un paper. 

 Un nombre d’una sola xifra. Substituiu-lo per un de dos xifres, 
per un de tres, i així successivament fins que arribeu al màxim 

nombre de dígits que pogueu retenir. Manteniu aquest nombre 

davant dels vostres ulls durant dos minuts. 

 Un triangle daurat, un cercle violeta, una estrella blava, etc. 
 EVOCACIONS TÀCTILS: Centreu la vostra atencio en el tacte i imagineu-

vos: 

 Agafant a algú de la mà, sentint la seva pell, la seva temperatura, la 

pressió que exerceix a la vostra mà. 

 Acariciant un gat o un gos, sentint el seu pel. 

 Agafant una llimona, sentint la seva superfície. 

 Tocant: l’escorça d’un arbre, la freda neu que cau, els pètals d’una flor 

amb delicadesa, la sorra, l’aigua de la pluja, una ploma. 

 EVOCACIONS OLFATIVES. Imagineu que esteu olorant: 

 El vostre perfum favorit. 

 Benzina. 

 Una flor. 

 Herba fresca i humida. 



 L’aire pur de la muntanya en un pinar. 

 Una foguera. 

 El mar. 

 Menta. 

 Pa recent tret del forn. 
 EVOCACIONS AUDITIVES. Tancau els ulls i escoltau els següents sons 

imaginaris: 

 Una veu que us crida pel vostre nom. 

 El soroll dels cotxes en una gran ciutat. 

 El so de la pluja. 

 La gent que hi ha en una festa. 

 Les onades que trenquen a la platja. 

 Els nins jugant. 

 Una porta que grinyola. 
 EVOCACIONS GUSTATIVES. Tancau els ulls i imagineu-vos el sabor i la 

sensació que aquests aliments us produeixen: 

 Un plat de sopa calenta. 

 Unes patates fregides. 

 Un gelat que es va desfent lentament. 

 Un plat del vostre menjar preferit. 
 

 

PINTAR MANDALES:  

 

 Pintar mandales és una altra activitat que podem fer per aconseguir la relaxació. 

 En general, acostuma a agradar molt als infants, fins i tot a aquells que no els 

agrada gaire pintar. Al ser espais petits els que han d'omplir, no es cansen i 

s'esforcen en fer- ho bé. 

 Els mandales són uns dibuixos dins d'un cercle o quadrat, fets generalment amb 

formes geomètriques i que contenen un o més eixos de simetria. 

 Els mandales són considerats objectes que poden produir harmonia i 

tranquil·litat i, per tant, poden ser bonics per contemplar. 

 Mitjancant el seu contingut, colors i formes podem obtenir equilibri i pau 

interior. 

 Podem trobar fàcilment llibres amb gran varietat de dibuixos i també webs, des 

d'on es poden imprimir (http://mandalas.dibujos.net/) 
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