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De què té por el ratolí? 

 
 
 
Objectius* 

  
• Ser conscients d’un dels sentiments més comuns que tots tenim: la por. 
• Conèixer alguns bons llibres que tracten directament sobre algunes pors. 
• Ser capaços d’expressar els nostres sentiments i cercar possibles actuacions 
per controlar-los. 
 
Descripció de la proposta* 

  
El conte De què te por el ratolí explica les diferents fòbies que pateix el 
ratolí protagonista. És un recorregut amb definicions incloses de les següents 
pors: de les aranyes, dels monstres, de les cuques, dels punxeguts ganivets, 
de caure pel forat del vàter, dels sorolls forts, de perdre’s, de les altures, 
dels gossos i gats, de les ombres, de 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.  
 
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. 
 
Proposem muntar un joc amb aquest conte, ja que ofereix moltes possibilitats 
per elaborar moltes i diferents proves. Algunes proves per al joc poden ser:  
 
1. Definicions de fòbies que hi ha a cada plana (pot servir per diferents 
caselles del taulell del joc que adjuntem):  
• Trobar la definició de qualsevol de les pors de què parla el conte. 
• Trobar la paraula referida a les definicions. 
 
2. Desplegable – DIARI (pàg. 9):  
• Dir el nom del diari. 
• Buscar la notícia principal de la portada (títol, subtítol,...) 
• Llegir-la i extreure la idea principal. 
• Que diguin com es pot sentir el ratolí protagonista si llegeix aquesta notícia. 
• Buscar l’anunci publicitari sobre els ganivets: preu, dades per a fer la 
sol·licitud... 
 
3. Mapa de l’Illa de Terroca (pàg. 19): 
• Buscar al mapa diferents noms de pobles i ciutats que surten al plànol: 
• Dir quina situació tenen a l’illa: nord, sud, est, oest... 
• Donar les coordenades i que busquin quina ciutat o poble correspon...  
• Donar el nom d’algun poble o ciutat i llegir a la llegenda l’estat emocional 
que et produirà. 



ARC- CIREL                                                                                                       

     

  2/2 

Una segona activitat consisteix a muntar un joc tipus “oca” amb diversos 
llibres que tracten la por. En els documents adjunts trobareu el que vam 
elaborar a l’escola Sant Josep – El Pi. 
 
Recursos emprats* 

 
• Llibres que tracten el tema de la por: 
  
De què té por el ratolí. Emily Gravett. Ed. Cruïlla. 
Els animals m’horroritzen. Babette Cole. Ed. Destino. 
El ruido que hace alguien cuando no quiere hacer ruido. John Irving. Ed. 
Tusquets 
Música i poemes per a petits monstres. Lola Casas 
• Joc de l’oca “Ui quina por” 
• Equip de música 
• Fitxes, daus per jugar a l’oca. 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Activitat adreçada a l’alumnat de cicle mitjà però que pot ser adaptada per 
als infants de segon de primària.  
La primera sessió convé dedicar-la a llegir els llibres i a comentar-los.  
Una segona sessió pot servir per comentar les diferents pors que tots tenim, 
escriure-les i buscar solucions per vèncer-les. 
La tercera sessió ha de ser per jugar al joc “Ui quina por!” i serveix de 
recordatori del que s’ha tractat. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
El tema de les pors es pot tractar amb tot el grup però també considerem que 
una acció en petit grup des de l’aula d’educació especial pot ajudar a 
reflexionar sobre algunes de les fòbies que tenim i la manera d’afrontar-les. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Com que és un tema que afecta directament els sentiments, el mestre o la 
mestra que vulgui, pot seguir aprofundint des de la vessant social i de les 
relacions interpersonals. També es presta a seqüenciar activitats paral·leles 
d’expressió oral i escrita. 
 
Documents adjunts* 

 
Material per als alumnes 
 

• Joc de l’oca “ui quina por” (fitxes amb les preguntes, regles del joc, model 
de taulell) 


