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Objectius 
- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions. 
- Identificar les emocions dels altres. 
- Desenvolupar l’habilitat de generar emocions positives. 
- Adoptar una actitud positiva davant la vida. 
- Ajudar l’alumnat en el seu desenvolupament en valors. 
 

Temps 
Una sessió d’una hora. 
 

Material 
El text del cartell de la fira del llibre del 2008 d’Alemanya. 
 
Metodologia  

1. Donar el full amb el text i llegir-lo individualment.   
2. Posar-se en grups de 3-4 persones i comentar-lo tot fent servir la guia 

proposada. 
- Quins sentiments t’han vingut mentre el llegies? 
- Els podries concretar en alguna frase en especial? 
- Escriu alguns versos que siguin en aquests moments especialment significatius     
- En quines coses estàs d’acord? Per què? 
- En quines no? Per què? 
- Quin creus que és el missatge que ens vol transmetre l’escriptor? 
- T’ha agradat? Digues per què. 
- Poseu en positiu les recomanacions que ens fa per viure en Pablo Neruda 
 

3. Un cop fet el treball per parelles es podria fer una reflexió amb tot el grup 
classe sobre el missatge del text, els sentiments que els ha despertat... 
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TEXT DEL CARTELL DE LA FIRA DEL LLIBRE D’ALEMANYA 2008 
 
Queda Prohibido 
 
Queda prohibido llorar sin aprender, 

levantarte un día sin saber que hacer, 

tener miedo a tus recuerdos... 

Queda prohibido no sonreír a los problemas, 

no luchar por lo que quieres, 

abandonarlo todo por miedo. 

no convertir en realidad tus sueños,.. 

Queda prohibido no intentar comprender a las personas, 

pensar que sus vidas valen menos que la tuya, 

no saber que cada uno tiene su camino y su dicha.. 

Queda prohibido no crear tu historia, 

no tener un momento para la gente que te necesita, 

no comprender que lo que la vida te da, 

también te lo quita.. 

Queda prohibido, no buscar tu felicidad, 

no vivir tu vida con una actitud positiva, 

no pensar en que podemos ser mejores, 

no sentir que sin ti, este mundo no sería igual... 

 

Pablo Neruda 
 
 
 


