
Miró en joc
Contes per atzar
Un homenatge a Gianni Rodari

CAT



Gianni Rodari fou un escriptor cèlebre per la 
seva manera d’entendre la fantasia, l’educació  
o la lectura. Els seus contes per a nens i nenes 
són coneguts arreu del món. Convertiu-vos  
en un petit Rodari  i feu volar la vostra imaginació!

Què trobareu en aquest joc?
— Instruccions per jugar
— 3 daus retallables amb signes de Joan Miró
— Un diccionari de signes de Joan Miró

Com es juga a Contes per atzar?
Aquest és un joc especial; ningú hi guanya i ningú  
hi perd. Només heu de deixar volar la vostra imaginació  
i enllaçar les imatges que surtin als daus per crear  
una història!
— Primer de tot, aneu a buscar els daus que trobareu  

a les pàgines següents. A cada cara dels daus hi ha  
5 signes que formen part de l’imaginari de Joan Miró  
i una cara en blanc perquè hi dibuixeu un signe 
inventat per vosaltres.

— Un cop hàgiu dibuixat els 3 signes que falten, retalleu 
els daus, enganxeu-los i... que comenci el joc!

— A cada torn, un jugador es convertirà en narrador. 
Llanceu els tres daus i inventeu-vos una història  
en què apareguin els tres símbols que us hagin tocat  
a sorts. Consulteu el diccionari de signes per saber  
què representa cadascun.



— Un cop hàgiu acabat d’explicar la vostra història, 
passeu el torn al següent jugador.

— Si voleu complicar una mica el joc, podeu tirar el dau 
dues o tres vegades perquè la vostra història tingui 
més personatges. També podeu tirar els daus de 
manera simultània amb la resta de jugadors i construir 
una història entre tots.



Dibuixa, retalla,  
enganxa i a jugar!







Diccionari de signes  
de Joan Miró

número 9   
color blau   
sexe femení  
estel   
estel fugaç   
tres cabells

ocell   
ocell-fletxa 
l’infinit   
enigma

escala  
cercle  
sol   
lluna   
ull   
el no-res



Miró en joc és una sèrie de recursos 
educatius per conèixer diferents 
aspectes sobre Joan Miró: la seva 
vida, la seva obra o els seus processos 
de treball.

Pots fer servir aquests materials per 
preparar la teva visita a la Fundació 
Joan Miró o per continuar aprofundint 
els teus coneixements a casa  
o a l’escola.

Observa, crea i diverteix-te amb 
aquesta col·lecció de jocs per a nens  
i nenes de totes les edats!
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