


Hi havia una vegada un lloc màgic, ple 

de colors i aromes, on vivia un drac 

panxa contenta.  Era molt simpàtic, 

rialler i un enamorat del seu país, 

El Jardí de les 1000Flors, del que 

    era el seu  

    príncep. 



El Príncep de les 1000Flors sempre estava 

content perquè en el seu país regnava 

l’alegria. 

 

Viure-hi era meravellós, 

tant de dia com de nit 

lluïa un sol enorme i, 

tanta era la companyia 

que van acabar sent 

amics per a tota la vida. 



El temps anava passant i al nostre amic el 

príncep, el cor li bategava de tanta alegria, 

toc, toc, toc, toc, toc..., 

cada cop, més i més fort!   



Fins un dia que contemplant el vol dels 

ocells, va adonar-se que la panxa, 

la tenia tant grossa de 

només gaudir del 

seu jardí, que les 

seves ales de drac, 

enlairar-les 

ja no podia. 

 

-Amic sol, ajuda’m a tornar a volar! 



El sol, en sentir-lo es va posar 

a plorar i ho va fer tan fort 

que les seves llàgrimes 

    

  van anar a caure fins allà on 

  eren els peus del seu amic el 

  drac. 



Els ulls del Príncep de les 1000Flors es van 

il·luminar quan va veure com les llàgrimes del 

sol, en caure a terra, 

 

   s’anaven convertint en  

   boletes d’un cristall  

   preciós amb un color  

   daurat misteriós. 



Ohhhh tenen 
el color del sol i 

la llum que mostra 
totes les meravelles 

del món! 



A partir d’aquell dia, les boletes de cristall i el 

seu misteri van ser el tresor més valuós del 

príncep.  Un cofre ple de pedres màgiques  

amb què obsequiar a tots els nens, nenes, 

papis i mamis que el visiten, per aprendre tots 

   els secrets de l’alegria que 

    regna en El Jardí de 

          les 1000Flors. 

- FIN - 



El contingut d’aquesta història, els seus 
personatges i els elements màgics que narra han 
estat ideats per treballar l’emoció de l’alegria. 

Aquest material és un recurs que permet explorar 
el món emocional dels nens i representa un punt de 
partida per aprendre a gestionar-ho adequadament. 

Es pot imprimir el dibuix que tens a continuació, 
pintar-lo de divertits colors, posar-li un nom per a 
que sigui el teu amic i si finalment el retalles, ja 

estarà disposat per jugar.  
 

L’ús de dracs com a personatges per tractar les 
emocions facilita que puguin integrar-se tant 

aspectes positius com negatius.  L’alegria és una 
oportunitat per desenvolupar capacitats com el 

reconeixement del valor de la satisfacció i d’aquells 
estímuls que ens donen plaer però, com ens diu el 
Príncep de les 1000Flors: si mai no sortim del 

jardí, ens perdem totes les meravelles del món. 
El seu tresor, la pedra màgica de l’alegria ens 
recordarà cada dia, tot el què queda per viure. 



¿Vols que el Príncep de les 1000Flors  
sigui el teu amic? 

Imprimeix. Pinta. Posa-li un nom. 
Retalla i a jugar! 
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