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EL JOC 

 

El joc que acompanya el llibre «Endevinacontes» segueix l’esquema del conegut 
«joc de l’oca» però només conté 48 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 completa el circuit. 
 

LES PREGUNTES 
Hi ha diversos tipus de preguntes: 
 

❑ Unes fan referència directa als poemes del llibre i s’han de 
contestar consultant-lo. 

❑ Unes altres fan referència als contes tradicionals, en general. 

❑ N’hi ha que permeten avançar o retrocedir (el túnel, els pont, el 
laberint, el pou, l’accident) 

❑ Les caselles LLLEGEIX s’ha nde llegir en veu alta i endevinar el 

personatge. 
❑ Les caselles cantoneres tenen indicacions del tipus:  

• AVARIA: si el jugador hi cau, perdrà una tanda. 
• DRECERA: permet saltar fins a la següent cantonada. 
• BENZINERA: el jugador carrega el dipòsit i torna a tirar.  

• RODA PUNXADA: s’ha de canviar la roda i es perd una tirada. 
❑ Finalment, l’autobús (portada del llibre) permet saltar fins al 

següent autobús 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 es falla ,es torna a la 

casella anterior). 
 
EL DAU 

Permet avançar segons la puntuació obtinguda. Recomanem emprar daus que 
només arriben fins al número quatre (el de forma piramidal). 
 

LA CAPSA DE LES PREGUNTES 
A cada casella hi ha diverses preguntes concretes. Estan ordenades seguint la 

numeració natural. El moderador del joc 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  L L I B R E  
Endevinacontes 

 

 
 

La forma apaïsada d’aquest llibre convida a passar les pàgines lentament, a 
llegir els poemes (en principi, enigmes) i mirar d’endevinar de quin conte es 
tracta. Si no ho encertem, llavors podem mirar la part de sota i allà una 

il·lustració ens mostra mesclades dues històries, una de les quals és la que 
busquem. 

És força enginyós i els poemes estan ben rimats (la traducció al català d’en 
Dani Espresate està molt aconseguida, gens forçada) oferint-nos pistes que ens 
ajuden a recordar els contes. 

Per exemple, si llegim: 
L’àvia avui està peluda 

Té una fam que és atroç, 
Les orelles punxegudes 

I una mirada feroç… 
Ja sabem quin conte és, oi? Si encara dubtem, mirem la imatge i segur que ho 

sabrem. 
Són trenta-dos contes coneguts, repartits en setze làmines. Al final hi ha vuit 
propostes de treball per continuar jugant, llegint i escrivint. 

Un bon llibre per a cicle inicial. 
Al web de l’editorial podem llegir: 
Els contes són com les persones: et diuen algunes coses en veu alta i altres te 
les ensenyen sense paraules, perquè et conviden a descobrir-les o a imaginar-
les. Si coneixes bé els contes, pots permetre’t el luxe de jugar amb ells 
mitjançant les paraules i les imatges: els pots desmuntar, desendreçar, barrejar 
de manera divertida; pots convertir-los en endevinalles, disfressar-los de poesia 
i, finalment, tornar-los a endreçar dins el teu cap. Veuràs que, quan hi hagis 
jugat, entendràs millor cada conte, et sorprendran amb les seves diferències i 
semblances, riuràs i aprendràs que, quan comprens allò que llegeixes i ho 
observes bé, el món és molt més entretingut. 
LES DADES 
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ENDEVINACONTES 
   

CASELLA  PREGUNTA 

   

1  Agafeu el llibre i indiqueu a quina plana hi ha...  
Un rellotge 
Una poma 
Un llapis 
Una guitarra 

Una fada 

2  Agafeu el llibre i contesteu.  
Com es diu l’autora? 
Com es diu l’editorial que ha publicat el llibre? 
Com es diu la il·lustradora? 
Qui és el traductor al català? 

3 LLEGEIX I 
CONTESTA 

AGAFEU UNA TARGETA I LLEGIU EL POEMA QUE US INDICA. 
 

4  Dibuixeu 
Un ànec (7) 
Un ratolí (19) 
Un peix (23) 
La sabata de vidre (25) 
Les tisores (35) 

5 Bus Demostreu que el vostre cotxe va amb rapidesa, 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 final. Podeu avançar fins a l’altre pont, a la 
casella 12. 

7 Cantonada  

8  
 
 

Completeu la rima del poema de la pàgina 8: 
Deixant engrunes pel llarg camí, 
de casa nostra ens allunyem 
i al negre bosc, sense destí, 
.... 
 

9 Bus Avanceu fins a la casella 14. Ànim, valents!  

10  Expliqueu que faríeu si un dia us trobéssiu, com li va passar 
a la Caputxeta o als Tres porquets, al llop... 
Anant a comprar als grans magatzems 
Anant d’excursió al bosc 
A la platja 
A la sortida de l’escola 
Al metro  

11 UN CLOT A LA 
CARRETERA 
 
 

Mala sort! Caieu en forat que hi ha a la carretera i la roda del bus 
us deixa encallats. Ha de baixar tothom i empènyer l’autobus fins a 
sortir del clot.  Perdeu una tirada. 

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  Acabeu el rodolí... 
Em fa tanta por el ratolí.... 
No hi ha res que em posi tan nerviós... 
No conec ningú... 
On va trobar la llàntia, l’Aladí? 



14 Bus Comenceu a suar però com que no defalliu podeu avançar fins a la 
casella 18. Estigueu molt alerta als perills que s’acosten. 

15  Imagineu i expliqueu què faríeu si... 
Us trobéssiu una llàntia meravellosa 

Us quedéssiu atrapats a l’ascensor  
Us trobéssiu un billlet de cinquanta euros al carrer 
Un ganàpia de sisè us demanés l’entrepà de l’esmorzar 
Us trobéssiu Un trosset de fusta del nas d’en Pinotxo 

16  Dibuixeu sense aixecar el full del llapis 
El barret del sastre valent (35) 
Una flor (15) 

La bandera (23) 
Una formiga (32) 

17 LLEGEIX I 
CONTESTA 

AGAFEU UNA TARGETA I LLEGIU EL POEMA QUE US INDICA. 

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

19  Si voleu continuar heu de demostrar que sou prou valents com per 
ficar la mà dins d’aquest sac. Si no ho feu, retrocediu cinc caselles. 
 

20  Feu amb la boca, el so de... 
El flautista d’Hamelí 
Els musics de Bremen 
La gavina (23) 
La granota de la pàgina 21 
La Rinxols d’or quan menja la sopa  (13) 

21 LLEGEIX I 
CONTESTA 

AGAFEU UNA TARGETA I LLEGIU EL POEMA. 

22  Feu una cara realment horrible, capaç d’espantar tothom, com si 
fóssiu el llop. 
Feu la cara que fa la tortuga quan està arribant al final de la seva 
cursa amb la llebre. 
Feu la cara de sorpresa de la Rinxols d’or quan es desperta i veu els 
tres óssos. 

23  Obriu a l’atzar el llibre i llegiu-ne un fragment 
amb veu de:  
El llop ferotge 
La sireneta 
El soldat de plom 
La rateta que escombrava l’escaleta 

24 BUS 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 EQUADOR 
 

Ànims ja heu passat l’Equador, que vol dir que heu completat la 
meitat del recorregut. Teniu premi i torneu a tirar. 

26 El túnel Quina xamba! Vés per on! Amagat entremig dels arbres, a un 
costat del circuit, hi ha un túnel fosc, llarg i humit que us portarà 
fins a un lloc desconegut. Si us atreviu, podeu entrar i potser sereu 
més a la vora del final, aneu fins a la casella 37 

27  Agafeu un mòbil i busqueu i busqueu el significat de la 
paraula... 
Cofoi (6) 
Engrunes (8) 
Sorrut (14) 
Gambades (18) 

28  Agafeu el llibre i digueu... 
quants animals hi ha a la pàgina 19 



què són “les set rivals astutes” del poema de la pàg 34 
De quin conte són les carabasses dibuixades de la pàgina 25 
Quantes gerres hi ha a la pàg 33 (sense contar-les) 

29 LLEGEIX I 

CONTESTA 

AGAFEU UNA TARGETA I LLEGIU EL POEMA. 

30 Bus Acabeu de guanyar la corona de superlectors/es. De pressa, aneu a 
la casella 35. 

31  Agafeu el llibre i indiqueu a quina plana hi ha...  
La Rapunzel 
La Blancaneu 
La Bella dorment 

La Sireneta 

32  Agafeu el llibre i dibuixeu... 
En Pinotxo 
El gall dels músics de Bremen 
El cocodril d’en Peter Pan 
La carrossa de la Ventafocs 

33 Cinema Expliqueu una de les pel·lícules que heu vist d’algun dels contes 
que hi ha en el llibre. 

34 El laberint Una boira desconeguda us fa perdre el camí de vista i sense voler-
ho us trobeu desemparats enmig del laberint. Teniu sort perquè 
ningú no ha patit mal i només perdeu una tirada abans de trobar la 
sortida i poder continuar. 

35 Bus 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, torneu a llençar el dau.  

36 LLEGEIX I 
CONTESTA 

AGAFEU UNA TARGETA I LLEGIU EL POEMA. 

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  Llegeix el primer vers del poema que vulguis amb la vocal A. 

Amb la E. Amb la I... 

39  Agafeu el llibre i indiqueu a quina plana hi ha...  
Un emperador despullat (35) 
Una princesa amb la pell molt fina (31) 
Set nanets (27) 
Una casa groga (15) 

Un nen molt petit, tant que hi cap dins d’un bol de menjar (13) 

40 cantonada BENZINA. Us atureu a carregar benzina i us perdeu una tirada. 
 

41 ACCIDENT Aquí s’ha acabat la vostra aventura! Us heu despistat i heu patit un 
accident. El cotxe ha quedat inservible. Si voleu iniciar un nou 
viatge us heu de situar al principi del joc. 

42  Inventeu un altre títol per a aquest llibre. 

43 LLEGEIX I 
CONTESTA 

AGAFEU UNA TARGETA I LLEGIU EL POEMA. 

44 CANTONADA Ara que esteu tan a prop del final, EL GPS S’HA QUEDAT SENSE 
COBERTURA i perdeu una tirada intentant trobar la carretera. 

45  Llegeix el poema que vulguis de cap per a munt 

46  Sense mirar la portada del llibre digueu si hi ha... 
Un porquet (si) 
L’aneguet lleig (no) 
En Peter Pan (no) 
En Pinotxo (si) 

47 LLEGEIX I 
CONTESTA 

AGAFEU UNA TARGETA I LLEGIU EL POEMA. 



48  Representa amb mímica i aconsegueix que el teu equip endevini els 
personatges: 
3 porquets 
La Sireneta 
El flautista d’Hamelí 

49  Digues tres coses de color blau que hi ha al llibre. 
Tres de color groc. 
Tres de color blanc. 

50   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. 

 


