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Gelosia 
Observa la il·lustració de les pàgines 82-83 de l’EMOCIONARI. 

 Descriu els personatges. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 En què es diferencien? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Què creus que estan pensant els personatges de la il·lustració 
(pàgines 82-83 de l’EMOCIONARI)? Escriu-ho. 
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____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Llegeix el text de la pàgina 82 de l’EMOCIONARI i escriu V (veritable) 
o F (fals), segons correspongui. 

! La gelosia i l'enveja són una mateixa emoció. 

! La gelosia i l'enveja t'impedeixen estar content. 

! La gelosia sorgeix quan algú et lleva alguna cosa que és teva. 

! L’enveja neix quan els altres tenen alguna cosa que tu vols. 

! L’enveja et duu a sentir tristesa. 

 Ara, corregeix les oracions que siguin falses. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Respon aquestes preguntes sobre l'enveja i la gelosia. 

 Què tenen en comú? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 En què es diferencien? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Què et fan sentir respecte als altres? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Segons el text de la pàgina 82 de l’EMOCIONARI, la gelosia i l’enveja 
s’aviven mútuament. Subratlla amb un color els verbs que 
signifiquin el mateix que avivar. 

excitar reprendre animar   destorbar apagar 

esperonar procedir activar empènyer atenuar 

 Hi ha algun verb que signifiqui el contrari d'avivar? Quins? 

____________________________________________________________ 

 

Què podria sentir el Sebastià davant aquestes situacions? Gelosia 
o enveja? Escriu G o E, segons correspongui. 

! Neix una germana del Sebastià. 

! A la millor amiga del Sebastià li regalen un monopatí. 

! Un cosí del Sebastià ve a passar un any sencer a casa seva. 

! Tots els amics del Sebastià tenen vambes noves. 

! La mare del Sebastià ha tornat a treballar després de dos anys. 

 

La paraula mútuament significa «de manera recíproca». Quan se 
saluden l’Eduard i l’Alfons mútuament? Marca-ho. 

! Si l’Eduard saluda l’Alfons, però l’Alfons no saluda l’Eduard. 

! Si l’Eduard saluda l’Alfons i l’Alfons saluda l’Eduard. 

! Si l’Eduard i l’Alfons se saluden alhora. 

 Escriu coses que es puguin fer de forma recíproca. 

Abraçar-se, _______________________________________________ 
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Llegeix aquestes dues experiències i respon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Quina d’aquestes dues persones sent gelosia? Quina sent 
enveja? 

____________________________________________________________ 

 Què tem el Xavi que passi amb la seva amistat amb el Víctor? 

____________________________________________________________ 

 Què entristeix la Sara? 

____________________________________________________________ 

 Creus que algun dels dos pot fer alguna cosa per canviar la 
situació? Què? 

____________________________________________________________ 

8 
El meu millor amic s’anomena Víctor És superdivertit! Fem tot 
tipus de coses junts i ens ho passem pipa. Tanmateix, enguany 
ha vingut a viure a casa seva son cosí Natxo. Ara es passen el 
dia junts. De vegades juguem tots tres, però ells fan bromes i 
jocs entre ells, cosa que m'enfada molt. El Natxo no m'agrada. 
No sé què hi veu el Víctor... 

La meva cosina Laura és pèl-roja. La seva mare la pentina 
amb trenes, amb cua, amb monyets... li posa llaços de 
colors, diademes; en fi, de tot. És com si volgués que 
tothom es fixés en els cabells tan bonics que té. No és just. 
Per què no puc tenir jo els cabells com ella?  

!

Xavi 

Sara 
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Llegeix el text i fes-ne un dibuix. Després, respon les preguntes. 

 ¿Hi ha algun personatge que estigui content? Quin? 

____________________________________________________________ 

 Creus que els personatges gaudeixen de les seves coses? 
Per què? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 
La Maria està trista perquè és més baixa que la Susanna. La 
Susanna està trista perquè la Lorena té una joguina que ella 
volia. La Lorena està trista perquè el Frederic s'està menjant el 
gelat que a ella li venia de gust. El Frederic està trist perquè la 
Maria té la motxilla que a ell li agradava. El Lluís gaudeix del 
seu monopatí. 
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Gelosia 
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. 
 


