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Culpa 
Es diu que la culpa és una «falta que causa un dany». Llegeix les 
següents situacions i a continuació classifica-les. 

1. El Marçal va amb cotxe, se salta un semàfor en vermell i 
atropella un vianant. 

2. La Gemma ensopega sense voler i cau a terra. 

3. Un raig cau enmig d'un camp i fereix un excursionista. 

4. L’Emili es va deixar la porta de casa oberta i el gat es va escapar. 

5. Com que la carretera estava esquerdada, el motorista va derrapar. 

6. El Francesc es va amagar darrere del sofà per espantar la 
seva germana. I la va espantar tant que es va posar a plorar! 

Danys causats per persones Danys no causats per persones 

1  

  

  

  Ara indica quines faltes són voluntàries i quines no. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

  Creus que totes les faltes comeses per persones s'han de 
castigar? Per què? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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involuntàries !  

voluntàries !  
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Llegeix el text de la pàgina 36 de l’EMOCIONARI i escriu V (veritable) 
o F (fals), segons correspongui. 

! Ens sentim culpables perquè creiem que hem fet alguna cosa 
dolenta. 

! La culpa ens ajuda a decidir si el nostre comportament ha 
estat bo o dolent. 

! La culpa és un pensament que procedeix dels altres, no de tu 
mateix. 

! La culpa és una veu externa a tu. 

 

El text de la pàgina 36 de l’EMOCIONARI diu que la culpa és el 
termòmetre dels nostres actes. Col·loca en el termòmetre tres 
coses que hagis fet avui. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Ara llegeix el que ha fet avui la Rut i subratlla les accions dolentes 
amb vermell, les bones amb blau i les regulars amb verd. 
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3 

Dolent 

Bo 

Regular 

4 
Avui la mare m’ha posat farinetes per esmorzar, però no m'agraden, així 
que no me les he menjades. Després, ma germana Susanna ha volgut 
jugar amb mi, però li he dit que no, encara que m'ho ha demanat sis 
vegades. Després m’ho pensat millor. I si jo un dia vull jugar amb ella? Així 
que, malgrat que no em venia de gust, hem juguem juntes i ho hem passat 
pipa. 

Rut 
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Completa els mots encreuats amb paraules del text de la pàgina 36 
de l’EMOCIONARI. 

           2    
     1 j u t j a r    
           e    
       3 3   s    
       f f   p    
       a a   o    
       l l   n    
       t t   s    
     4 v a l o r a r   
           b    
           l    
5 5 o m p o r t a m e e n t  

 

1. Valorar una acció o un fet. 

2. Que està obligat a respondre d'alguna cosa que ha fet. 

3. Error. Incompliment d'una norma. 

4. Estimar o calcular el valor que té alguna cosa. 

5. Manera de comportar-se una persona. 

 

Completa les frases amb paraules de la família de culpa. 

 

 L’Aina em _________________ perquè la cambra està sense 
ordenar. 

 El Llorenç no em va saludar, però el _________________. Anava 
distret. 

 L’han declarat_______________________ del crim. 
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6 
culpa >  culpable culpar disculpar  
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Escriu tres situacions en les quals t'hagis sentit culpable. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Quins danys vas causar? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Et van castigar en alguna d'aquestes situacions? Per què? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Vas fer alguna cosa per solucionar els danys causats o per 
arreglar la situació? Què? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Analitza el dibuix de les pàgines 36-37 de l’EMOCIONARI i respon. 

 Què creus que representa la bola de ferro? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Què passarà si la bola segueix aquí molt temps? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Com podria alliberar-se el vaixell de la bola? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Dibuixa el vaixell una vegada alliberat del pes. 
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Culpa 
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. 
 


