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Compassió 
Observa detingudament la guineu que apareix en la il·lustració de 
les pàgines 32-33 de l’EMOCIONARI i respon. 

  Creus que està bé? Què ocorre  
al seu voltant? Està protegida? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  Què passaria si no ho estigués? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  Per què creus que les plantes han volgut protegir-la? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Quan sentim compassió? Marca l'opció que creguis adequada.  

! Sentim compassió quan desitgem que als altres els vagi 
sempre bé. 

! Sentim compassió quan ens adonem que els altres no estan 
bé o no són feliços. 

! Sentim compassió quan ens entristeix que algú no estigui bé, 
no sigui feliç o tingui alguna pena. 
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Uneix els fragments per formar oracions que estiguin d'acord amb 
el que afirma el text de la pàgina 32 de l’EMOCIONARI. 

 Tenir compassió és…   … ens desperta la compassió. 

 La compassió porta a…  … sentir la desgràcia de l'altre. 

 La pena dels altres…   … ajudar els altres. 

 

Forma paraules com en l'exemple. 

Compassió – ió + iu  =  compassiu 

 Comprensió! ________________________________________ 

 Depressió ! ___________________________________________ 

 Persuasió ! ___________________________________________ 

 Repulsió ! ____________________________________________ 

 
Les paraules següents signifiquen el mateix que les que acabes 
d'escriure. Escriu C, D, P i R segons la paraula amb què es 
corresponguin. 

__ convincent    __ fastigós 

__ tolerant     __ depriment 

 
Ordena les lletres per formar dues paraules amb aquests significats. 

Que és dels altres ! E L A I ! __ __ __ __  

Alleujar la tristesa !  N S O A R C O L ! __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Subratlla les paraules que signifiquen el mateix que ajudar. 

prestar  córrer  socórrer  atraure 

assistir  acudir  abraçar  auxiliar 

 Ara escriu oracions amb les paraules que has subratllat. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Reflexiona. Com s’anomena la persona la professió de la qual 
consisteix a prestar socors als altres? Escriu-ho. 

_________________________________________________________________ 

 
Ara jugarem al laberint de la compassió. Llegeix el text. 

Només en entrar, a mà esquerra, hi ha una ratapinyada amb una ala 
trencada. Si segueixes avançant de front, en arribar a la part inferior 
trobes un drac que està llançant flames ple d'ira. Aquí, has de girar 
a l'esquerra. Uns passos més enllà, hi ha un drac desorientat, un 
aneguet que ha perdut sa mare i un ancià llegint el diari. Al final del 
passadís gires a l'esquerra i et trobes una peixera: hi ha dos peixos 
a fora, intentant respirar. 

 Subratlla els noms dels éssers que desperten la teva 
compassió. 
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Respon les preguntes següents sobre el laberint de la compassió. 

 Per què desperten la teva compassió els éssers el nom dels 
quals has subratllat? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Com els ajudaries? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Ara situa els personatges en el laberint. El color vermell indica 
l'entrada i la sortida. El color blau indica els llocs on pot 
haver-hi personatges. 
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Posa't a la pell dels personatges de la il·lustració de les pàgines 32-
33 de l’EMOCIONARI. Què creus que van pensar? Escriu-ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________!

______________________________________________!

______________________________________________!

______________________________________________!

______________________________________________!

______________________________________________!

______________________________________________!
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______________________________________________!
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Compassió 
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. 
 


