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Orgull 
Completa les oracions. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Alguna vegada t’han dit «Estic orgullós de tu»? En quina ocasió? 

____________________________________________________________ 

 I tu? Ho has dit a algú? Per quin motiu? 

____________________________________________________________ 

 

1
a 

2 

Tinc facilitat per…   
    . 

Jo sé         millor 

que              . 

No hi ha qui em guanyi a     

     . 

El meu amic     és el millor en
             . 

La meva àvia      és l’única  

que sap…            . 
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Llegeix el text de la pàgina 88 de l’EMOCIONARI i completa. 

 L’ ______________________________ el sents pel que ets o pel 

que fas. 

 L’ ______________________________ fa que redueixis les teves 

metes a ser el protagonista. 

 L’ ______________________________ és una valoració molt 

elevada d'alguna cosa o algú.  

 L’ ______________________________ et porta a millorar 

constantment en el que fas. 

 

Escriu cadascuna de les paraules al costat de la seva definició. 

pedanteria  supèrbia  arrogància 

 Satisfacció per les pròpies 
qualitats i menyspreu per 
les dels altres. 

 Exhibició excessiva de 
coneixement i erudició.  

 Actitud del que es creu 
superior als altres. 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________

 

Qui és P (pedant), S (superbiós) i A (arrogant)? Escriu-ho. 

! La Roser no deixa de presumir de tant com sap d'història. 

! La Rita diu que és l'única de la seva família que sap cosir bé. 

! El Roger sap que juga molt bé a futbol i creu que els que no 
saben fer-ho com ell són estúpids. 

3 

4 

5 
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Respon. 

 Quina és la conseqüència de l’orgull egocèntric? 

____________________________________________________________ 

 I de l’orgull virtuós? 

____________________________________________________________ 

 Què és una conseqüència? Marca-ho. 

! Un fet que desencadena un altre fet. 

! Un fet que resulta o es deriva d'un altre fet. 

! Un càstig per una mala conducta. 

 

Subratlla en cada oració el fet que és una conseqüència. 

 Amb motiu de la pluja, el riu es va desbordar. 

 Com que el riu es va desbordar, les collites es van fer malbé. 

 El meu avi se’n va anar de vacances perquè va guanyar la loteria. 

 A la meva mare li van posar una multa per anar massa ràpid. 

 

Escriu les paraules que corresponguin a les frases següents. 
Després, empra-les en una oració. 

Una cosa que et perjudica és ______________________________. 

Una cosa que et beneficia és	  ________________________________________________.	  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6 

7 
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Llegeix el que expliquen aquests nens i respon les preguntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quin tipus d'orgull personal sent el Ferran? Justifica la teva 
resposta. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Quin tipus d'orgull personal sent la Lara? En què et bases per 
afirmar-ho? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Creus que el Ferran té una actitud constructiva? Per què? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9 
Els nens de la meva escola no saben divertir-se. Jo sí que en 
sé. Què és això de la pilota? Una ximpleria. Els jocs més 
divertits són els que m’invento jo. Perquè els he inventat jo. Les 
bitlles? Bajanades! El Ferrantró sí que és un joc genial.  

 

Ahir em vaig inventar un joc nou per al pati. Es diu el toca2 i 
està basat en el «tocar i parar». La veritat és que ha estat una 
gran idea. Ja hi hem jugat i ho hem passat bomba. Encara hem 
de posar-hi alguna regla més, però ens garantirà una bona 
diversió. 

Ferran 

Lara 
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Es diu que el paó és un animal molt orgullós al qual li agrada 
mostrar les seves qualitats. Quines són les teves qualitats? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Inspirant-te en la il·lustració de les pàgines 88-89 de l’EMOCIONARI, 
dibuixa la teva cua de paó, amb les qualitats que et fan sentir 
orgull. 
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10
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Orgull 
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. 
 


