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EL JOCEL JOCEL JOCEL JOC    
 
El joc que acompanya la maleta segueix l’esquema del conegut «joc de l’oca» 
però només conté 50 caselles. 
Els jugadors (individualment o en grups) avancen seguint les puntuacions 
obtingudes al llençar el dau i han de contestar les preguntes. 
S’acaba el joc quan algú arriba a la casella 50 (el castell). 
 
LES PREGUNTES 
 
Hi ha diversos tipus de preguntes: 
 

� Unes fan referència directa als quatre llibres triats (“els animals 
m’horroritzen”, “el ruido que hace alguien cuando no quiere hacer 
ruido”, “poemes i cançons per a petits monstres” i “de què té por 
el ratolí?”) i s’han de contestar consultant els llibres. 

� Unes altres fan referència a les pors en general. 
� N’hi ha que permeten avançar o retrocedir (el túnel, els pont, el 

laberint, el pou, la cerca de coratge) 
� Finalment, apareix un personatge (en Max, el protagonista de 

“allà on viuen els monstres”) que permet saltar fins al següent 
personatge sense necessitat de contestar cap pregunta. 

 
Són preguntes relativament fàcils de contestar. Es pot establir algun tipus de 
penalització en cas que no s’encertin (per exemple, si se’n fallen tres, un cop 
sense tirar). 
 
EL DAU 
 
Permet avançar segons la puntuació obtinguda. Recomanem emprar daus que 
només arriben fins al número tres. 
 
LA CAPSA DE LES PREGUNTES 
 
A cada casella hi ha cinc preguntes concretes. Estan ordenades seguint la 
numeració natural. El moderador del joc (el mestre) n’és l’encarregat de llegir 
les preguntes, facilitar els materials i dir si s’han contestat bé o no. Alhora 
determina la resolució de les possibles incidències que es van produint i 
encoratja les respostes encertades, aclareix els conceptes i vetlla pel bon 
funcionament del joc. 
 
 



 
E L S  L L I B R E S  

La selecció de lectures 
 
 

Títol De què té por el ratolí 
Autor Emily Gravett 
Editorial Cruïlla 
Ciutat Barcelona 
Any d'edició 2007 

 
Edat 3 a 6 anys (per a ser explicat) 

8 a 11 anys (per a treballar-ho en grups jugant) 
Temes La por 
 
RESUM 

 
El conte explica les diferents fòbies que pateix el ratolí protagonista. És un 
recorregut amb definicions incloses de les següents pors: a les aranyes, als 
monstres, a les cuques, als punxeguts ganivets, a caure pel forat del wàter, als 
sorolls forts, a perdre’s, a les altures, als gossos i gats, a les ombres, a tot... 
 
No és fins al final del conte que el protagonista descobreix que si bé ell és un 
gran poruc, hi ha algú molt més gran i fort que té por d’ell. El ratolí somriu, 
llavors. 
 
ASPECTES A DESTACAR 

 
Al conte surten diferents tipus de por que es poden patir, definides a la part 
superior de cada plana, per exemple musofòbia: por dels ratolins. 
 
També destaquem l’originalitat amb què està elaborat: 

• El tipus de paper amb què està imprès. 
• Les finestres, tríptics i desplegables... 
• Les pàgines rossegades per un poruc ratolí...  
• Les magnífiques il�lustracions. 

 
 
 
 
 



 
Títol Els animals m’horroritzen 
Autor Babette Cole  
Editorial Edicions Destino 
Ciutat Barcelona 
Any d’edició 2000 
Pàgines 24 

 
Edat A partir de 6 anys 
Temes La por als animals 
 
 
RESUM 

 
En Tom té molta por als animals. Quan veu que se li acosten s’imagina un munt 
de problemes i perills. Finalment, en mig d’un atac de pànic, descobreix de la 
manera més imprevista com pot deixar de tenir por. 
 
ASPECTES A DESTACAR 
 
El text és molt senzill i entenedor. El llenguatge és clar i directe. 
El dibuix és molt expressiu i ric en detalls.  
Les il�lustracions són divertides i molt explícites de tot el que es va imaginant 
en Tom. Enriqueixen la història  mostrant molt més enllà del que diu el text.  
Ens permet acostar-nos al tema de les pors amb una mirada divertida i un xic 
transgressora. 
 

 



 
Títol El ruido que hace alguien cuando 

no quiere hacer ruido 
Autor Irving, John 
Il�lustradora Tatjana Hauptmann 
Editorial Tusquets 
Ciutat Barcelona 
Any d’edició 2005 
Pàgines 36 

 
Edat Per explicar a partir dels dos anys, per llegir a partir dels sis o set 
Temes La por  
 
RESUM 

 
Tom es desperta de nit. Sent un soroll. Li ho vol dir a Tim, el seu germà de dos 
anys, però se’l troba dormint i se’n va a veure el seu pare. Li comenta que creu 
que és un monstre que s’arrossega amb les dents. Se’n van a l’habitació d‘en 
Tom. No se sent res. Tom diu que és el soroll d’algú que no vol fer soroll, 
potser un fantasma o un gos gelatinós que s’arrossega pel terra. 
I Tim es desperta... 
Tim i Tom estan molt espantats. 
I el pare els explica que és un ratolí que corre per les golfes, que si torna 
només han de donar un cop a la paret amb la mà i marxarà espantat. 
En Tom s’adorm tranquil. Però en Tim no, no ha vist mai un ratolí i li fa molta 
gràcia veure’l! 
 
ASPECTES A DESTACAR 
 
Aquest conte va veure la llum per primera vegada en una novel�la per a adults 
“una dona difícil” on un pare explica un conte al seu fill. 
És un conte per superar la por, il�lustrat al llapis tipus aquarel�la bellament i 
escrit per un gran autor amb sensibilitat i delicadesa. 
Les il�lustracions són fetes a llapis de colors i destaca la presència-absència del 
pare que intuïm només en els diàlegs del text i en algun element que es va 
trobant el nen per la casa. 
 

 



 
Títol Música i poemas per a petits monstres 

Autor Lola Casas 
Il�lustradora Mercè Canals 
Editorial Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
Col�lecció Lluerna ; 10 
Ciutat Barcelona 
Any d'edició 2007 
Pàgines [24] pàgines + 1CD 

 
Edat A partir de cinc anys 
Temes Poesia infantil catalana, cançons infantils, endevinalles. 
 
RESUM 

 
És un recull de 8 poemes, 5 endevinalles i 12 cançons (musicades per Pere 
Borrell), que parlen de vampirs, mòmies, zombis, esquelets, terrícoles, pops 
gegants, bruixes, home llop, la foscor,... 
 

A S P E C T E S  A  D E S T A C A R  
 
Cada un dels poemes i/o cançons treu a relluir un tipus de por diferent des del 
típic tren de la bruixa al forat del wàter o la visita a cal dentista. 
 
 



 
UI, QUINA POR! 

   
CASELLA LLIBRE PREGUNTA 
   

1 De què té por el ratolí? Agafeu el llibre i indiqueu a quina plana hi 
ha...  
Un rellotge de paret 
Una cadira 
Un llit 
Un mirall 
Un segell 

2 Els animals m’horroritzen Agafeu el llibre i contesteu.  
Quin any es va publicar el llibre? 
A qui està dedicat? 
Com es diu l’editorial que ha publicat el llibre? 
A quina ciutat s’ha fet aquest llibre? 
Quin és el títol original de l’edició en anglès? 

3 El ruido que hace alguien 
cuando no quiere hacer ruido 

Agafeu el llibre i indiqueu a quina plana hi 
ha... 
Un far 
Una pilota de rugbi  
Uns pals de golf 
Cacauets 
Una bicicleta 

4 Música i poemes per a petits 
monstres 

Dibuixeu 
El gat de la bruixa 
Un rat penat 
Un extraterrestre 
Un fantasma 
El monstre de la rentadora 

5 Max Demostreu que heu començat amb valentia, podeu 
avançar fins a la casella 9. Endavant! 

6 Pont El viatge serà llarg i dificultós però, per sort, heu 
trobat una drecera que us portarà abans al cim de 
la muntanya, allà on hi ha el castell que amaga el 
premi als valents. Podeu avançar fins a l’altre pont, 
a la casella 12. 

7 De què té por el ratolí? L’illa de Terrorca 
Quin nom té la ciutat que està més al nord? 
Per on passaries per anar de Tremolines a l’Estret 
Colpidor? 
Assenyala al mapa a quin lloc hi ha sorolls forts. 
Troba la masia de Can Poruc 
A quin lloc pots quedar petrificat? 

8 El ruido que hace alguien 
cuando no quiere hacer ruido 

Agafeu el llibre i contesteu 
Com es diu el germà d’en Tom? 
Qui diu que intenta obrir la porta amb el musell 
humit? 
Qui deixa caure els cacauets? 
Quins són els esports als quals juga aquesta 
família? Digueu-ne tres. 
La casa està a prop del mar o en plena muntanya? 

9 Max Avanceu fins a la casella 14. Ànim, valents!  
10 La por Expliqueu que faríeu si un dia us perdéssiu... 

Anant a comprar als grans magatzems 
Anant d’excursió al bosc 



A la platja 
A la sortida del cinema 
Al metro o l’autobús  

11 Música i poemes per a petits 
monstres 

Escolteu la cançó i representeu-la en grup.  
La criatura de Frankenstein 
El pop gegant 
El tren de la bruixa 
Venjança 
El ball dels esquelets 

12 Pont Un petit entrebanc! Sembla que no esteu gaire 
convençuts, esteu començant a suar i us tremolen 
les mans. Així no podeu continuar i heu de 
retrocedir fins a la casella 6.  

13 De què té por el ratolí? Acabeu el rodolí... 
Em fa tanta por el ratolí.... 
No hi ha res que em posi tan nerviós... 
No conec ningú... 
Si anem a Terrorca... 
La por és com el fred... 

14 Max Comenceu a suar i us traieu la caputxa, però com 
que no defalliu podeu avançar fins a la casella 18. 
Estigueu molt alerta als perills que s’acosten. 

15 La por Imagineu i expliqueu què faríeu si... 
Us quedéssiu atrapats a l’ascensor 
Un gos molt gran us comencés a bordar  
Un vespre se n’anés la llum a casa 
Un fatxenda de sisè us demanés els cromos  
Anant d’excursió se us punxés la roda de la bicicleta 

16 Els animals m’horroritzen Dibuixeu  
El vampir que hi surt al conte, però aquesta vegada 
feu que se li vegi la cara 
Una serp, però sense aixecar el llapis del full 
Una aranya 
El cap del bou 
Una formiga 

17 Música i poemes per a petits 
monstres 

Llegiu el poema en veu alta.  
Home llop 
Trolls 
Fantasma 
Ieti 
Llops 

18 Max Felicitats!. Ho esteu fent prou bé i podeu saltar fins 
al 24. Endavant!  

19 La por Si voleu continuar heu de demostrar que sou 
capaços de ficar la mà en aquest sac. 

20 El ruido que hace alguien 
cuando no quiere hacer ruido 

Feu el soroll que fa... 
Algú que s’arrossega pel terra 
El vent que mou les cortines 
Algú que vol arrencar els claus del terra de fusta 
Un cacauet quan cau al terra 
Algú que no vol fer soroll 

21 La por Digueu quin és l’animal que us fa més por i 
perquè. 

22 La por Ara us toca fer una cara realment horrible, capaç 
d’espantar tothom. 

23 El pou Mala sort! El pou us fa venir por i quan us atanseu, 
sou atrapats per una força misteriosa que us xucla. 



Perdeu una tirada. 
24 Max Esteu a la meitat del camí i les forces us comencen 

a fallar, oi? Podeu retirar-vos, encara sou a temps. 
Si decidiu seguir avançant salteu fins a la casella 
30. 

25 El ruido que hace alguien 
cuando no quiere hacer ruido 

Agafeu el llibre i llegiu en veu alta i 
profunda... 
Les pàgines 11 i 12 
La pàgina 20 
La pàgina 24 
Les pàgines 27 i 28 
La pàgina 30 

26 El túnel Quina xamba! Vés per on! Amagat entremig de 
l’heura hi ha un túnel fosc, llarg i humit que us 
portarà fins a l’altra banda de la muntanya. Si us 
atreviu, podeu entrar al túnel i sortireu a l’altre 
costat i potser sereu més a la vora del castell.  

27 La por Agafeu un diccionari i busqueu el significat de 
la paraula... 
Por 
Ànsia 
Caguera 
Horror 
repugnància 

28 Música i poemes per a petits 
monstres 

Agafeu el llibre i digueu... 
quantes rates pinyades volen per les guardes 
què volen saber els extraterrestes 
a quin poema apareixen les carabasses dibuixades 
quantes bosses de crispetes apareixen dibuixades 
en aquest llibre 
on és la sepultura de les mongetes i els cigrons 

29 De què té por el ratolí? Què vol dir? 
Què vol dir Aracnofòbia? 
Com es diu la por de perdre’s? 
Com es diu la por de l’aigua? 
Què és l’Acrofòbia? 
Com es diu la por de les paraules llargues? 

30 Max Acabeu de guanyar la corona al coratge. De pressa, 
aneu a la casella 35. 

31 Música i poemes per a petits 
monstres 

Agafeu el llibre i indiqueu a quina plana hi 
ha...  
Una lluerna 
Un castell 
Un pot amb llapis de colors 
Tres dones espantades 
Un pastís de xocolata amb una cirera confitada al 
damunt 

32 El ruido que hace alguien 
cuando no quiere hacer ruido 

Agafeu el llibre i contesteu.  
Quin any es va publicar el llibre? 
Qui ha fet les il�lustracions? 
On va néixer l’autor del llibre? 
Com es diu l’editorial que ha publicat el llibre? 
Qui és Victoria Alonso Blanco? 

33 La por Expliqueu quina pel�lícula us va fer por i per què. 
34 El laberint Un soroll estrany i desconegut us fa perdre el camí 

de vista i sense voler-ho us trobeu desemparats 
enmig del laberint. Teniu sort perquè cap monstre 



us persegueix i només perdeu una tirada abans de 
trobar la sortida i poder continuar. 

35 Max Si sou capaços de superar el parell d’entrebancs 
que us estan esperant més endavant, us haurem de 
felicitar. Com que volem que ho aconseguiu, salteu 
a la casella 41.  

36 El ruido que hace alguien 
cuando no quiere hacer ruido 

Dibuixeu 
Una regadora com la de la pàgina 14 
La casa d’en Tom 
L’ós de peluix que sempre acompanya en Tom 
El rat-penat de la pàgina 25 
Un monstre sense cames i braços 

37 El túnel Apa! un altre túnel. Decidits com sou, entreu. 
Llàstima perquè aquest nou túnel connecta amb 
l’anterior i us fa retrocedir fins a la casella 26. 

38 De què té por el ratolí? Agafeu el llibre i contesteu.  
Quin any es va publicar el llibre? 
Qui ha fet les il�lustracions? 
Com es diu l’autora? 
On viu l’autora del llibre? 
Com es diu l’editorial que ha publicat el llibre? 

39 Els animals m’horroritzen Agafeu el llibre i indiqueu a quina plana hi 
ha...  
Un plat de puré de nen 
Un vaixell 
Un ratolí 
Els pantalons d’en Tom volant pels aires 
Una aranya penjada de la crinera del cavall 

40 El coratge Ara que esteu tan a prop d’aconseguir entrar al 
castell, les forces us fallen i perdeu una tirada 
intentant recuperar el coratge necessari. 

41 Max El castell és a tocar! Podeu tornar a tirar. 
42 El ruido que hace alguien 

cuando no quiere hacer ruido 
Inventeu un altre títol per a aquest conte. 

43 Els animals m’horroritzen Digueu un altre exemple de: 
“En Tom té por que el cavall no el faci a miques.” 
“M’enviarà daltabaix del precipici”, pensa en Tom. 
“les serps s’enrosquen al teu cos fins que 
t’ofeguen”. 
“I aquells ocellots horribles et picotegen les orelles”. 
“Estava segur que les aranyes se li enfilarien pel 
nas” 

44 La por Comenteu alguna de les pors del vostre pare o de 
la vostra mare. 

45 La teranyina Aquí s’ha acabat la vostra aventura! Heu quedat 
atrapats a la xarxa de les aranyes gegantines. Si 
voleu iniciar un nou viatge us heu de situar al 
principi del joc.  

46 Música i poemes per a petits 
monstres 

Quina paraula hi falta?   
No es veu res! 
Quina negror. 
Al meu voltant cau la nit. 
Tot és  _____________ 
 
Dalt d’un turó 
trobem alçat 
un ____________ 



trist i encantat. 
 
El vampir, 
ben ajagut, 
de dia dorm 
dins d’un__________ 
 
Lluna pàl�lida, 
algun estel, 
gens de claror, 
és a la _________ 
Quan tinc més por! 
 
Cada bruixa 
(nas de ganxo) 
té un__________ 
ferotge, negre i malcarat. 

47 De què té por el ratolí? Agafeu el llibre i digueu... 
El nom de la llibreria on s’ha comprat el llibre. 
Qui té por del ratolí? 
El títol del diari on hi ha la notícia de la senyora que 
tallava les cues dels ratolins. 
Quina forma té l’illa de Terrorca? 
Quants parells d’ulls hi ha sota el llit? 

48 Els animals m’horroritzen Representeu 
La cara d’en Tom a la portada del libre 
La cara d’en Tom quan veu la serp 
La cara d’en Tom quan nota les formigues pujant 
pel seu cos 
La cara d’en Tom quan veu els ocells 
La cara d’en Tom al final del conte 

49 Els animals m’horroritzen Agafeu el llibre i digueu... 
Perquè comença a marejar-se en Tom quan veu la 
serp? 
Qui porta una anella daurada al nas? 
Quants ulls et vigilen des de les guardes? 
Quantes aranyes s’estan ficant al nas d’en Tom? 
Quantes persones hi surten en el conte? 

50 El castell Ho heu aconseguit! Felicitats! Sou uns campions de 
la lectura i, a més, heu demostrat molt de coratge. 
Us animem a seguir gaudint dels llibres que us 
obriran moltes portes a d’altres llocs, a d’altres 
temps i a d’altres maneres de veure i de viure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


