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Desig 
Observa l’escena de les pàgines 84-85 de l’EMOCIONARI i descriu 
què ocorre. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ara, respon aquestes preguntes sobre la il·lustració (pàgines 84-85 
de l’EMOCIONARI). 

  Què vol aconseguir l’ós? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Per què creus que ho vol? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Creus que intentarà fer alguna cosa per tal d’aconseguir-ho? 
Què? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Llegeix el text de la pàgina 84 de l’EMOCIONARI i respon les 
preguntes. 

 Què desitgem? 

____________________________________________________________ 

 A què ens mou el desig? 

____________________________________________________________ 

 Quins tipus de desitjos existeixen? 

____________________________________________________________ 

 

Completa els mots encreuats amb paraules de la família de desitjar. 

            2 
            d 
     1       E 
    3 d e s i t j o S 
     e       i 
E E S E O s       t 
     i       j 
     g       a 
   I N D E S E A B L b 
            l 
4 i n d e s i t j a b l e 

1 Quan desitgem una cosa tenim un…  

2 Una cosa que és de desitjar és… 

3 Qui desitja alguna cosa està… 

4 Una cosa que no és convenient desitjar és… 
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Escriu paraules del text de la pàgina 84 de l’EMOCIONARI que 
signifiquin el contrari d’aquestes que apareixen a continuació. 

 superficial à  ___________________________ 

 permanent à  ___________________________ 

 igual à   ___________________________ 

 dèbil à   ___________________________ 

 

Completa les oracions amb les paraules que has escrit en l'activitat 
anterior. 

 Té un caràcter molt ___________________________: és difícil 
oposar-s’hi. 

 En el racó més ___________________________ de la cova 
trobaren un tresor. 

 Vaig tenir el pensament ___________________________ de fer 
una malifeta, però se'm va passar de seguida. 

 Els meus pares tenen amics d'allò més 

__________________________: un arquitecte, una bombera, 

dos estudiants argentins… 

 

Si una persona que té desitjos és una persona desitjosa, com és 
una persona que té capritxos? Completa els espais. 

 Que té capritxos à ___________________________  

 Que té gràcia à  ___________________________  

 Que té curiositat à ___________________________ 
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Fes una llista de desitjos. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Com pots aconseguir que s’acompleixin? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Encercla els que siguin capritxos. 

 

Escriu D (desig profund) o C (capritx), segons correspongui. 

! La Marta vol ser infermera des que té tres anys. 

! L’Omar va veure ahir una pel·lícula sobre bombers i avui li ve 
de gust ser bomber. 

! La Joana desitja amb totes les seves forces tenir una granja. 

! Com que l’Estela té un gosset, ara l’Agnès també en vol un. 

! La Mercè té ganes d'anar al parc aquesta tarda. 

! La Valentina es fica al llit cada nit pensant a viatjar a la lluna. 
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Torna a mirar la il·lustració de les pàgines 84-85 de l’EMOCIONARI. 
Què creus que farà l'ós per aconseguir la mel? Descriu-ho i dibuixa 
cada pas del procés. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Desig 
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. 
 


