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Tendresa 
Encercla la paraula de cada parella relacionada amb la il·lustració 
de la tendresa (pàgines 10-11 de l’EMOCIONARI). Després, descriu 
l’escena. 

 

cabra / ovella cotó / sucre    cosir / teixir be / corder 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Imagina i escriu. 

 Què passava abans que l’ovella comencés a teixir? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Per què creus que va començar a teixir? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 
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Marca la resposta correcta. ¿Per què podem dir que l’escena 
(pàgines 10-11 de l’EMOCIONARI) és tendra? 

! Perquè l’ovella protegeix el be de manera afectuosa. 

! Perquè el be és molt a prop de l’ovella. 

! Perquè el be està adormit. 

!  Perquè el be està adormit i abrigat. 

 
Subratlla en cada cas una paraula que signifiqui el mateix. 
 

 indefens  à desprotegit despistat      protector 

 afectuós à dolç   preocupat      amorós 

 fràgil  à dèbil   ràpid       esmunyedís 

 

En quina situació mostra l'ovella compassió pel be? Tria’n una. 

 El be té fred. Això alegra l'ovella. 

 El be té fred. Això entristeix l'ovella. 

 El be té fred. Això no li importa a l'ovella. 

 

Com es comporta una persona tendra? Llegeix el fragment i 
completa. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3 

4 

5 

6 
Una persona 

tendra és suau, 
atenta i 

comprensiva.	  

Una persona tendra es comporta 

amb suavi        , at 

i        . 
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Al text diu que la tendresa és proximitat, afecte i compassió. 
Escriu: 

 El nom de tres persones o éssers que sentis propers a tu. 

____________________________________________________________ 

 El nom de tres persones o éssers als que t’agradi mostrar afecte. 

____________________________________________________________ 

 El nom de tres persones o éssers als que mostris compassió. 

____________________________________________________________ 

 El nom d'una persona a qui demostris proximitat, afecte i 
compassió. Indica quina relació tens amb aquesta persona. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Marca quins éssers poden despertar la teva tendresa. 

!  un ogre furiós 

!  un atleta en plena forma 

!  un peix amb una aleta trencada 

!  una cigonya 

!  un pollet acabat de néixer 

!  un drac sense foc 

!  un gos rabiós 

!  un cadell de lleó 
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Ahora respon: 

 Per què desperten la teva tendresa? 

____________________________________________________________ 

 Com els la demostraries? 

____________________________________________________________ 

 

Llegeix el que el Ricard explica de sa germana: 

 

 

 

 

 

 

 

 Creus que el Ricard és tendre amb la Sara? Per què? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Com creus que se sent la Sara? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

La meva germana petita es diu Sara. Jo l’estimo molt. 

Encara que és molt llesta, no té facilitat per les matemàtiques 
i no ho passa gens bé intentant fer les sumes. M'entristeix 
veure-la així. Per això, faig els deures amb ella. Els fem a poc 
a poc, per anar al seu ritme, perquè sé que li costa. Si alguna 
cosa li surt malament, l'hi explico amb calma i amb bones 
paraules. Al final, estem esgotats, però molt satisfets. 	  
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Ara, descompondrem la tendresa que demostra el Ricard. Subratlla 
amb el color corresponent els moments del text en els quals el 
Ricard demostra proximitat, compassió, afecte, suavitat, atenció, 
comprensió. 

 

Descriu una situació en la qual hagis sentit tendresa i explica per 
què creus que la vas sentir. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Pensa una escena tendra i dibuixa-la. 
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Tendresa 
OBSERVACIONS 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Les fitxes d'activitats de l'EMOCIONARI formen part de l'itinerari Digues el 
que sents. Per obtenir-ne més informació i aconseguir més fitxes i 
d'altres materials addicionals, per favor, entra a 
www.palabrasaladas.com/cat.html. 


