
 

 
 
NO MIRIS SOTA EL LLIT  

 
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 16 de novembre 2013 
 

Objectius 

- Presentar un ventall ampli d’alguns dels millors àlbums il·lustrats que parlen de 

monstres i de les pors infantils 

- Si a la primera sessió vam intentar definir què era un monstre, aquí intentarem 

anar més enllà per saber “què és això que ens fa por?” “Quin aspecte té 

aquesta por”, segons els contes. 

- Conèixer contes que ens donen pistes per superar les pors. 
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Descripció: 

1a PART  
Quan s’inscriguin a l’activitat els convidem a portar el seu ós de peluix o nino de 

dormir. 

La sessió començarà al voltant de l’arbre, on parlarem dels monstres que ens fan por, 

allò que se’ns apareix a sota del llit, que ens espanta… 

 

Començarem explicant la nostra por d’allò desconegut a partir de la presentació ràpida 

del llibre:  

De Kockere, Geert. La señora y el niño. Il·lustr. Kaatje Vermeire. Barbara Fiore 

 
Mostrarem també diferents àlbums que fan un inventari de pors:  

Gravett, Emily. De què té por el ratolí? Cruïlla. 

Heide, Florence Parry. Coses que fan por (tinguis els anys que tinguis). Serres. 

 
Preguntarem, a veure si estan d’acord, que a la nit, la majoria de nosaltres tenim por 

de la foscor i dels sorolls, com mostren aquests llibres:  

Bradbury, Bradbury. Encender la noche. Il·lustr. Noemí Villamuza. Madrid: Kókinos 

Crowther, Kitty. ¡Scric scrac bibib blub! Corimbo    

 
Però no cal patir gaire, perquè hi ha llibres que ens donen diferents solucions:  

Les mares ens protegeixen:  

Keselman, Gabriela. De verdad que no podía. Il·lustr. Noemí Villamuza. Kókinos 

Altres éssers màgics que ens protegeixen: 

Zentner, Jorge. Menjapors. Il·lustr. Tàssies. Barcelona: Destino. 

Dunbar, Joyce. El monstruo que se comió la oscuridad. Il·lustr. Jimmy Liao. Barbara 

Fiore  

La capsa que guarda la foscor: 

Sennell, Joles. En Xavier té por. Il·lustr. Montse Tobella. La Galera 

L’enginy d’enganyar la bèstia: 

Mayer, Mercer. Hi ha un cocodril sota el meu llit. Kalandraka 

 

Arribats en aquest punt, el millor és anar a veure quina mena de monstres s’amaguen 

a sota dels llits per estar ben preparats. 

Marxem tots junts cap a la sala d’actes  

 
2a PART 
A la sala d’actes, amb molt poca llum, hi trobarem 10 llitets amb una tauleta de nit 

cada un i una espelma, arrenglerats sobre una catifa. Darrere hi haurà una estructura 

feta a base de capses de cartró de color negre imitant l’estructura d’un casalot.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A poc a poc anirem convidant a sortir un nen o nena perquè miri què hi ha a sota 

d’alguns dels llits. 

Cada llit està dedicat a un monstre o personatge terrorífic que és protagonista d’algun 

llibre significatiu que volem donar a conèixer. 

 

Quan els infants posen la mà a sota, troben la fotocòpia en color i plastificada del 

monstre.  

A continuació els presentem breument el personatge mentre els mostrem el llibre. 

Tots els llibres estan guardats en un cofre en un racó de la sala, per tal de fer venir 

ganes de llegir-los sencers. 

 

A poc a poc, doncs, la catifa i els llitets es van omplint amb els personatges i el seu 

llibre:  

Mayer, Mercer. Un malson al meu armari. Pontevedra: Kalandraka 

Scheffler, Axel. El Grúfal. Il·lustr. Julia Donaldson. Madrid: Macmillan, cop. 2008 

Steig, William. ¡Shrek! Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2012 

Mckee, David. Ahora no, Fernando. Altea Benjamín 

Sadat, Mandana. Del otro lado del árbol. México: Fondo de Cultura Económica 

Jové, Josep M. L’home del sac. Barcelona: La Galera [etc.], 2006 

Hicks, B.J. Nyic-nyec garranyec! Il·lustr. A. Deacon. Barcelona: Joventut 

Solotareff, Grégoire. L'Edu, el petit llop. Barcelona: Corimbo 

Llenas, Anna. El monstre de colors. Barcelona: Flamboyant, 2012 

Albo, Pablo. El Papu. Il·lustr. Maurizio A.C. Quarello. Pontevedra: OQO, 

 
3a PART 
Un cop ja els hem mostrat tots, donem la consigna a les famílies perquè remenin i 

llegeixin alguns d’aquests deu llibres. En tenim tres exemplars de cada.  

Deixem doncs un quart d’hora de lectura compartida i al final d’aquest període, hauran 

d’escollir el monstre que més els ha cridat l’atenció. 

 

4a PART  
Un cop haurem conegut aquests contes, ens preguntarem: “Què podem fer per no 

tenir por?” 

La solució ens la donarà un altre llibre:  

Gil, Carmen. La casa del misteri. Il·lustr. Riki Blanco. Combel, 2007 

Podem crear una casa dels monstres literaris perquè tots es quedin a viure amb 

nosaltres, a la biblioteca. 

 

L’estructura de cartró en forma de casalot que hi havia a la paret entra en acció. 

Girarem les capses i descobrirem que són capses de cartró buides, dotze habitacions 

que caldrà decorar. 

 

 
 



 

 
 
5a PART  
L’activitat serà, doncs, convertir l’estructura de la casa en una veritable casa del 

misteri, fent mobles, decorant parets, etc.   

Entre totes les famílies ens agruparem de manera que cap personatge es quedi sense 

habitació. Ambientant-se amb les il·lustracions i el to de la història i a partir de tot el 

material que hi haurà disponible, anirem recreant les habitacions procurant que cada 

personatge s’hi trobi com a casa. 

 

 

El material que hi haurà serà divers: cartrons, papers de colors, pintures, xinxetes, taps 

de suro, pots, tapes de llauna i plàstic, cintes, llanes, trossos de roba... 

La casa resultant quedarà exposada a l’àrea infantil, al racó dels laboratoris. 

 

 


