
Una escombra 

voladora

Una carta 

antiquíssima

Un vaixell de 

veles

Una porta que 

s'obre on tu 
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antiquíssima veles
s'obre on tu 

vulguis

Un moneder 

màgic

Un moneder 

màgic
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Traïció

Mort Xantatge ConcursMort Xantatge Concurs

Amor

Joc
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Això era i no era... Bon 

viatge faci la 

cadernera.

Una vegada fa molts 

anys...

Vet aquí en aquell 

temps que els arbres 

cantaven i les unces es 

Vet aquí que una 

vegada...anys... cantaven i les unces es 

mesuraven...

vegada...

Vet aquí que una 

vegada...

Vet aquí en aquell 

temps que els arbres 

cantaven i les unces es 

mesuraven...
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Un llibre de 

trucs màgics

Una llum 

encegadora

Una 

duplicadora 
Un rellotge que 

atura el tempsencegadora
duplicadora 

d'objectes
atura el temps

Unes sabatilles 

molt veloços

Un llibre de 

trucs màgics
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Prec

Robatori Invisibilitat InvisibilitatRobatori Invisibilitat Invisibilitat

Broma

Decepció
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De follies i de 

rondalles jo us en 

contaré un grapat, les 

unes sera mentides, 

les altres seran 

veritats.

Una vegada fa molts 

anys...

Això era i no era... Bon 

viatge faci la L'any titurany...
anys...

viatge faci la 

cadernera.

L'any titurany...

Escolteu bé això que 

us diré que si ho sé, 

tampoc no ho sé, i si 

bé mai no ha passat 

bé podria ser veritat.

L'any tirolany...



Ginés Ciudad-Real                             Escritura creativa de Cuentos

EL DADO MÁGICO PARA CONTAR HISTORIAS: OBJETOS MÁGICOS

Una màquina 

del temps

Un projector 

de cinema

Un projector 

de cinema

Un armari amb 

milers de 
de cinema de cinema

milers de 

portes

Un artefacte 

que va sota 

terra

Un vell i brut 

pergamí
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Reunió

Joc Naixement BromaJoc Naixement Broma

Trobada

Amor
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Vet aquí en aquell 

temps que les bèsties 

tenien dents...

Vet aquí en aquell 

temps que les bèsties 
Vet aquí que en aquell 

temps...

Una vegada fa molts 

anys...
temps que les bèsties 

tenien dents...
temps... anys...

Temps era temps 

quan els animals 

parlaven...

En un país molt llunyà 

hi havia...
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Un ordinador 

que parla

Un enginy 

submarí

Un moneder 

màgic

Un gran manat 

de claussubmarí màgic de claus

Un ou màgic

Una porta que 

s'obre on tu 

vulguis
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Amor

Guerra Fugida AventuraGuerra Fugida Aventura

Abandonament

Mort
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Una vegada hi havia...

Vet aquí en aquell 

temps dels set 

estudiants que tres 

Vet aquí que en aquell 

temps que els ocells 

Vet aquí pels temps 

d'aquell rei que a qui 

sabia massa li feia 
estudiants que tres 

eren ases i quatre 

bergants...

temps que els ocells 

tenien dents...
sabia massa li feia 

llevar la pell.

Vet aquí que en un 

poblet poblàs on 

tothom tenia nas...

Hi havia un rei que 

parava faves i li 

queien les baves dins 

un ribell...
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Un rellotge que 

atura el temps

Unes sabatilles 

molt veloços

Un enginy 

submarí

Una espasa 

lluminosamolt veloços submarí lluminosa

Una espasa 

lluminosa

Un rellotge que 

atura el temps
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Soledad

Robatori Càstig MortRobatori Càstig Mort

Broma

Ruptura
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Vet aquí que en un 

poblet poblàs on 

tothom tenia nas...

Vet aquí que en un 

poblet poblàs on 

Vet aquí que en aquell 

temps que les bèsties 

parlaven i les 

Vet aquí en aquell 

temps que els arbres 

cantaven i les unces es 
poblet poblàs on 

tothom tenia nas...
parlaven i les 

persones callaven...

cantaven i les unces es 

mesuraven...

Vet aquí que en un 

poblet poblàs on 

tothom tenia nas...

Això era i no era... Bon 

viatge faci la 

cadernera.
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Un enginy 

submarí

Una tauleta 

electrònica

Una capa 

invisible

Una barca 

voladoraelectrònica invisible voladora

Una màquina 

del temps

Un artefacte 

que va sota 

terra
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Trobada

Invisibilitat Amor CàstigInvisibilitat Amor Càstig

Tristesa

Broma
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Una vegada hi havia...

Rondalla ve, rondalla 

va, si no és mentida 

Temps era temps 

quan els animals 
En un país molt llunyà 

hi havia...
va, si no és mentida 

veritat serà.

quan els animals 

parlaven...
hi havia...

Una vegada hi havia...

Vet aquí en aquell 

temps que les bèsties 

tenien dents...
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Una barca 

voladora

Una llum 

encegadora

Una pilota 

gegant

Un armari amb 

milers de 
encegadora gegant

milers de 

portes

Una màquina 

que no para de 

fabricar 

llaminadures

Una porta que 

s'obre on tu 

vulguis
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Desesperació

Reunió Tristesa SegrestReunió Tristesa Segrest

Desesperació

Mort
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Una vegada fa molts 

anys...

Vet aquí en aquell 

temps que els arbres 

cantaven i les unces es 

Vet aquí que en aquell 

temps que els ocells 

Vet aquí que en aquell 

temps que les bèsties 

parlaven i les cantaven i les unces es 

mesuraven...

temps que els ocells 

tenien dents...
parlaven i les 

persones callaven...

Una vegada hi havia...

L'any titurany...
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Un projector 

de cinema

Una capa 

invisible

Un artefacte 

que va sota 

Una anell que 

et fa saltar 
invisible

que va sota 

terra

et fa saltar 

molt alt

Un moneder 

màgic

Una tauleta 

electrònica
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Baralla

Amor Tristesa MentidaAmor Tristesa Mentida

Ensurt

Broma
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Vet aquí en aquell 

temps que les bèsties 

tenien dents...

Vet aquí en aquell 

temps dels set 

estudiants que tres 

Això era i no era... Bon 

viatge faci la 

Vet aquí en aquell 

temps que les bèsties estudiants que tres 

eren ases i quatre 

bergants...

viatge faci la 

cadernera.

temps que les bèsties 

tenien dents...

Vet aquí que en aquell 

temps dels catorze 

vents, que set eren 

bons i altres set 

dolents...

Vet aquí pels temps 

d'aquell rei que a qui 

sabia massa li feia 

llevar la pell.
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Una tauleta 

electrònica

Un telèfon 

mòbil

Una 

duplicadora 
Una barca 

voladoramòbil
duplicadora 

d'objectes
voladora

Un enginy 

submarí

Una llum 

encegadora
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Trucada

Guerra Naixement DecepcióGuerra Naixement Decepció

Baralla

Traïció
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Vet aquí en aquell 

temps dels set 

estudiants que tres 

eren ases i quatre 

bergants...

Escolteu bé això que 

us diré que si ho sé, 

tampoc no ho sé, i si 
Vet aquí que en aquell 

temps...

Això era i no era... Bon 

viatge faci la tampoc no ho sé, i si 

bé mai no ha passat 

bé podria ser veritat.

temps...
viatge faci la 

cadernera.

Vet aquí que en aquell 

temps que les bèsties 

parlaven i les 

persones callaven...

Temps era temps 

quan els animals 

parlaven...
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Una carta 

antiquíssima

Una capa 

invisible

Un rellotge que 

atura el temps

Una llum 

encegadorainvisible atura el temps encegadora

Un cotxe 

volador

Una màquina 

que no para de 

fabricar 

llaminadures
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Càstig

Decepció Joc TrucadaDecepció Joc Trucada

Joc

Joc
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Vet aquí pels temps 

d'aquell rei que a qui 

sabia massa li feia 

llevar la pell.

Això era i no era... Bon 

viatge faci la 
Fa qui sap quants 

anys...

Vet aquí que en aquell 

temps...
viatge faci la 

cadernera.
anys... temps...

En un país molt llunyà 

hi havia...

Vet aquí que una 

vegada...
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Els animals 

d'una granja

Un 

extraterrestre 
Un dinosaure 

perdut 
L'últim unicornextraterrestre 

divertit
perdut 

L'últim unicorn

Un músic sonat

L'últim unicorn
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A una gran 

ciutat 

A un poble 

perdut

A un poble 

perdut

A un laberint 

gegant

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

perdut perdut gegant

A un planeta 

llunyà

A un món 

màgic



Ginés Ciudad-Real                             Escritura creativa de Cuentos

EL DADO MÁGICO PARA CONTAR HISTORIAS: PREGUNTAS

On?

Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?

dir? 
qui?     Quan?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?
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Un follet 

entremaliat

Un arbre 

caminador

Una fada 

invisible
L'últim unicorn

caminador invisible
L'últim unicorn

Un peix viatger

Un grup de 

mags
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A un planeta 

llunyà

A un poble de 

muntanya

A un regne 

sobre els 
A una habitació 

sense portes

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

muntanya
sobre els 

núvols
sense portes

A un bosc 

encantat

A un laberint 

gegant
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On?

Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?

dir? 
qui?     Quan?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?
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Els animals 

d'una granja

Un gos que 

podia parlar

un ogre i un 

mul

Un Fantasma 

porucpodia parlar mul poruc

Un músic sonat

Un centaure 

vellet
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A una 

muntanya molt 

alta

En una cova 

molt fosca i 
A un món 

màgic

A una 

muntanya molt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

molt fosca i 

perillosa
màgic

muntanya molt 

alta

A un regne 

construït d'or

A un país 

fantàstic
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On?

Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?

dir? 
qui?     Quan?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?
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Una nena i el 

seu drac 

volador

Un arbre 

caminador

Un Home 

diminut

Un Fantasma 

poruccaminador diminut poruc

Un arbre 

caminador

La Bruixa del 

Nord
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A una illa 

deserta

Al mig de la 

mar

A un regne 

sobre els 
A un poblet al 

costat del mar

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

mar
sobre els 

núvols
costat del mar

A un avió

A un bosc 

encantat
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On?

Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?

dir? 
qui?     Quan?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?
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Un peix viatger

Un centaure 

vellet
Un peix viatger

Un vampir 

sense ullalsvellet
Un peix viatger

sense ullals

Un dinosaure 

perdut 

Un Soldat 

pacifista
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A una 

muntanya molt 

alta

A una habitació 

sense portes

A una illa 

deserta

A un parc 

aquàtic

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

sense portes deserta aquàtic

A la casa dels 

teus avis

A un poblet al 

costat del mar
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On?

Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?

dir? 
qui?     Quan?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?
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Un grup de 

mags

Un dinosaure 

perdut 

Un Gegant 

malhumorat

Un drac que no 

podia volarperdut malhumorat podia volar

Un centaure 

vellet

Un 

extraterrestre 

divertit
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A les 

profunditats 

del mar

A una gran 

ciutat 

A una illa 

deserta
A un avió

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ciutat deserta
A un avió

A un poble de 

muntanya

A una ciutat 

llunyana
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On?

Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?

dir? 
qui?     Quan?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?
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Un dinosaure 

perdut 

Els animals 

d'una granja

Un grup de 

mags

Tripulació d'un 

vaixell piratad'una granja mags vaixell pirata

Un vampir 

sense ullals

Una nena i el 

seu drac 

volador
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A un poble 

perdut

A la casa dels 

teus avis

En una cova 

molt fosca i 

A un regne 

sobre els 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

teus avis
molt fosca i 

perillosa

sobre els 

núvols

A un regne 

sobre els 

núvols

A un selva 

plena d'arbres
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On?

Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?

dir? 
qui?     Quan?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?
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un ogre i un 

mul

Els alumnes de 

la meva classe

Uns robots 

intel · ligents

Un Fantasma 

porucla meva classe intel · ligents poruc

Un 

extraterrestre 

divertit

Una bruixa 

sense 

escombra
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A un poblet al 

costat del mar

A una nau 

espacial

A un parc 

aquàtic

A un poble de 

muntanya

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

espacial aquàtic muntanya

A un poblet al 

costat del mar

A un barri de la 

teva ciutat
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On?

Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?

dir? 
qui?     Quan?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?
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Un jove mag 

Un Gegant 

malhumorat

Un Gegant 

malhumorat

Un Soldat 

pacifistamalhumorat malhumorat pacifista

Una fada 

invisible

Els animals 

d'una granja
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A una illa 

deserta

A un barri de la 

teva ciutat

A un castell 

tenebrós

A un país 

fantàstic

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

teva ciutat tenebrós fantàstic

A la casa dels 

teus avis

En una cova 

molt fosca i 

perillosa
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On?

Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?

dir? 
qui?     Quan?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?
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Un drac que no 

podia volar

Els animals 

d'un zoo

Un drac que no 

podia volar
Un músic sonat

d'un zoo podia volar
Un músic sonat

Un Home 

diminut

Una nena i el 

seu drac 

volador
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A una 

muntanya molt 

alta

A una gran 

ciutat 

A un parc 

d'atraccions

A un planeta 

llunyà

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ciutat d'atraccions llunyà

Al mig de la 

mar

A una illa 

deserta
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On?

Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?

dir? 
qui?     Quan?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?



Un projector 

de cinema

Un cotxe 

volador

Unes sabatilles 

molt veloços
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Un gran manat 

de claus

Una llum 

màgica

Una anell que 

et fa saltar 

molt alt

de cinema volador molt veloços



Mort Tristesa Sorpresa
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Abandonament

Trucada

Decepció

Mort Tristesa Sorpresa



Hi havia un rei que 

parava faves i li 

queien les baves dins 

Vet aquí que en aquell 

temps que les bèsties 

parlaven i les 

Vet aquí que una 

vegada...
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Escolteu bé això que 

us diré que si ho sé, 

tampoc no ho sé, i si 

bé mai no ha passat 

bé podria ser veritat.

L'any tirolany...

Vet aquí que en un 

poblet poblàs on 

tothom tenia nas...

queien les baves dins 

un ribell...

parlaven i les 

persones callaven...

vegada...



Una porta que 

s'obre on tu 
Una capa 

invisible

Un enginy 

submarí
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Un anell d'or

Una llum 

encegadora

Una capa 

invisible

s'obre on tu 

vulguis
invisible submarí



Aventura Reunió Guerra
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Xantatge

Abandonament

Concurs

Aventura Reunió Guerra



En un país molt llunyà 

hi havia...

Temps era temps 

quan els animals 

Vet aquí que en aquell 

temps que els ocells 

Ginés Ciudad-Real                             Escritura creativa de Cuentos

EL DADO MÁGICO PARA CONTAR HISTORIAS: ÉPOCA

Una vegada hi havia...

Una vegada hi havia...

Vet aquí en aquell 

temps que els arbres 

cantaven i les unces es 

mesuraven...

hi havia...
quan els animals 

parlaven...

temps que els ocells 

tenien dents...



Una màquina 

que no para de 

fabricar 

Una llum 

màgica

Un vaixell de 

veles
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Un anell d'or

Una anell que 

et fa saltar 

molt alt

Una pilota 

gegant

fabricar 

llaminadures

màgica veles



Càstig Abandonament Mort

Ginés Ciudad-Real                             Escritura creativa de Cuentos

EL DADO MÁGICO PARA CONTAR HISTORIAS: ACCIONES

Broma

Joc

Sorpresa

Càstig Abandonament Mort



Un conte us explicaré, 

tan bé com jo sabré; si 

l'escolteu el sentireu, 

Rondalla ve, rondalla 

va, si no és mentida 

Rondalla ve, rondalla 

va, si no és mentida 
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Això era i no era... Bon 

viatge faci la 

cadernera.

Rondalla ve, rondalla 

va, si no és mentida 

veritat serà.

Vet aquí que en aquell 

temps...

l'escolteu el sentireu, 

qui no el sentirà no el 

sabrà.

va, si no és mentida 

veritat serà.

va, si no és mentida 

veritat serà.



Una pilota 

gegant

Unes sabatilles 

molt veloços

Una màquina 

que no para de 

fabricar 
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Una màquina 

del temps

Un anell d'or

Un projector 

de cinema

gegant molt veloços fabricar 

llaminadures



Naixement Fugida Baralla
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Trobada

Decepció

Robatori

Naixement Fugida Baralla



Vet aquí que en aquell 

temps...

Vet aquí que en aquell 

temps...

Una vegada fa molts 

anys...
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Una vegada hi havia...

En un país molt llunyà 

hi havia...

Vet aquí en aquell 

temps que els arbres 

cantaven i les unces es 

mesuraven...

temps... temps... anys...



Un anell d'or
Una llum 

màgica

Un rellotge que 

atura el temps
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Una anell que 

et fa saltar 

molt alt

Un vell i brut 

pergamí

Un ou màgic

Un anell d'or
màgica atura el temps



Càstig Naixement Ruptura
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Càstig

Mentida

Joc

Càstig Naixement Ruptura



Vet aquí que en aquell 

temps que els ocells 

Vet aquí en aquell 

temps dels set 

estudiants que tres 

Escolteu bé això que 

us diré que si ho sé, 

tampoc no ho sé, i si 
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Vet aquí en aquell 

temps que els arbres 

cantaven i les unces es 

mesuraven...

Vet aquí en aquell 

temps que les bèsties 

tenien dents...

Temps era temps 

quan els animals 

parlaven...

temps que els ocells 

tenien dents...

estudiants que tres 

eren ases i quatre 

bergants...

tampoc no ho sé, i si 

bé mai no ha passat 

bé podria ser veritat.



Un cotxe 

volador

Una llum 

màgica

Un projector 

de cinema
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Un enginy 

submarí

Un telèfon 

mòbil

Una carta 

antiquíssima

volador màgica de cinema



Mentida Joc Fugida

Ginés Ciudad-Real                             Escritura creativa de Cuentos
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Trobada

Joc

Segrest

Mentida Joc Fugida



Vet aquí en aquell 

temps que els arbres 

cantaven i les unces es 
L'any tirolany...

Una vegada fa molts 

anys...
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Vet aquí que en aquell 

temps dels catorze 

vents, que set eren 

bons i altres set 

dolents...

En un país molt llunyà 

hi havia...

Un conte us explicaré, 

tan bé com jo sabré; si 

l'escolteu el sentireu, 

qui no el sentirà no el 

sabrà.

cantaven i les unces es 

mesuraven...

L'any tirolany...
anys...



Un llibre de 

trucs màgics

Un ordinador 

que parla

Una llum 

màgica
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Un armari amb 

milers de 

portes

Una espasa 

lluminosa

Un cotxe 

volador

trucs màgics que parla màgica



Abandonament Soledad Mort
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EL DADO MÁGICO PARA CONTAR HISTORIAS: ACCIONES

Sorpresa

Joc

Mort

Abandonament Soledad Mort



Vet aquí que en aquell 

temps...

Un conte us explicaré, 

tan bé com jo sabré; si 

l'escolteu el sentireu, 

Vet aquí pels temps 

d'aquell rei que a qui 

sabia massa li feia 
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Rondalla ve, rondalla 

va, si no és mentida 

veritat serà.

Vet aquí que una 

vegada...

Vet aquí que en aquell 

temps que els ocells 

tenien dents...

temps...
l'escolteu el sentireu, 

qui no el sentirà no el 

sabrà.

sabia massa li feia 

llevar la pell.



Un armari amb 

milers de 
Un ordinador 

que parla

Una carta 

antiquíssima
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Un enginy 

submarí

Una carta 

antiquíssima

Un vell i brut 

pergamí

milers de 

portes
que parla antiquíssima



Abandonament Baralla Mort
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Amor

Mort

Decepció

Abandonament Baralla Mort



Vet aquí que en aquell 

temps que els ocells 
En un país molt llunyà 

hi havia...

En un país molt llunyà 

hi havia...
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Vet aquí en aquell 

temps dels set 

estudiants que tres 

eren ases i quatre 

bergants...

Una vegada fa molts 

anys...

De follies i de 

rondalles jo us en 

contaré un grapat, les 

unes sera mentides, 

les altres seran 

veritats.

temps que els ocells 

tenien dents...
hi havia... hi havia...



Una barca 

voladora

Una barca 

voladora

Una barca 

voladora
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Un armari amb 

milers de 

portes

Una 

duplicadora 

d'objectes

Una màquina 

que no para de 

fabricar 

llaminadures

voladora voladora voladora



Càstig Baralla Guerra
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Reunió

Mentida

Xantatge

Càstig Baralla Guerra



Vet aquí que en aquell 

temps que les bèsties 

parlaven i les 

Això era i no era... Bon 

viatge faci la 

Vet aquí en aquell 

temps dels set 

estudiants que tres 

Ginés Ciudad-Real                             Escritura creativa de Cuentos

EL DADO MÁGICO PARA CONTAR HISTORIAS: ÉPOCA

Vet aquí en aquell 

temps que els arbres 

cantaven i les unces es 

mesuraven...

Això era i no era... Bon 

viatge faci la 

cadernera.

Vet aquí que en aquell 

temps que els ocells 

tenien dents...

parlaven i les 

persones callaven...

viatge faci la 

cadernera.

estudiants que tres 

eren ases i quatre 

bergants...



Un vell i brut 

pergamí

Una llum 

encegadora

Un llibre de 

trucs màgics

Ginés Ciudad-Real                             Escritura creativa de Cuentos

EL DADO MÁGICO PARA CONTAR HISTORIAS: OBJETOS MÁGICOS

Una espasa 

lluminosa

Una carta 

antiquíssima

Un llibre de 

trucs màgics

pergamí encegadora trucs màgics



Sorpresa Robatori Ruptura
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Decepció

Soledad

Reunió

Sorpresa Robatori Ruptura



Escolteu bé això que 

us diré que si ho sé, 

tampoc no ho sé, i si 

Un conte us explicaré, 

tan bé com jo sabré; si 

l'escolteu el sentireu, 
Vet aquí que una 

vegada...
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Vet aquí pels temps 

d'aquell rei que a qui 

sabia massa li feia 

llevar la pell.

Vet aquí que en aquell 

temps...

Una vegada hi havia...

tampoc no ho sé, i si 

bé mai no ha passat 

bé podria ser veritat.

l'escolteu el sentireu, 

qui no el sentirà no el 

sabrà.

vegada...



Uns robots 

intel · ligents

Un drac que no 

podia volar

Uns robots 

intel · ligents
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Un centaure 

vellet

Un conductor 

boig

Els animals 

d'un zoo

intel · ligents podia volar intel · ligents



A un avió
A un món 

màgic

A un poble de 

muntanya
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A un barri de la 

teva ciutat

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A un pantà 

pudent

A les 

profunditats 

del mar

A un avió
màgic muntanya



Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?
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On?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?

dir? 
qui?     Quan?



Els alumnes de 

la meva classe

Un conductor 

boig
Un peix viatger
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EL DADO MÁGICO PARA CONTAR HISTORIAS: PERSONAJES

Un 

extraterrestre 

divertit

Un arbre 

caminador

Uns robots 

intel · ligents

la meva classe boig
Un peix viatger



A un laberint 

gegant

A un barri de la 

teva ciutat

A un parc 

d'atraccions
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A un món 

màgic

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A una habitació 

sense portes

A un barri de la 

teva ciutat

gegant teva ciutat d'atraccions



Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?
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On?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?

dir? 
qui?     Quan?



Un peix viatger
Una mascota 

xerraire
Un jove mag 
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Un vampir 

sense ullals

Els animals 

d'un zoo

La Bruixa del 

Nord

Un peix viatger
xerraire

Un jove mag 



A un parc 

d'atraccions

A un poblet al 

costat del mar

A una 

muntanya molt 
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A un laberint 

gegant

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Al costat d’un 

llac

A un país 

fantàstic

d'atraccions costat del mar
muntanya molt 

alta



Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?
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On?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?

dir? 
qui?     Quan?



Una dona 

minvant

Un Gegant 

malhumorat
Un músic sonat
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Una dona 

minvant

Una bruixa 

sense 

escombra

Una fada 

invisible

minvant malhumorat
Un músic sonat



A un pantà 

pudent

A un poble 

perdut

A una habitació 

sense portes
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A una nau 

espacial

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A un laberint 

gegant

A una illa 

deserta

pudent perdut sense portes



Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?
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On?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?

dir? 
qui?     Quan?



Un centaure 

vellet
L'últim unicorn

Una mascota 

xerraire
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Un Gegant 

malhumorat

Un gos que 

podia parlar

Un grup de 

mags

vellet
L'últim unicorn

xerraire



A un planeta 

llunyà

A un castell 

tenebrós

A un poble de 

muntanya
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A un poble de 

muntanya

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A un poble de 

muntanya

A un carretera 

solitària

llunyà tenebrós muntanya



Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?

Ginés Ciudad-Real                             Escritura creativa de Cuentos
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On?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?

dir? 
qui?     Quan?



un ogre i un 

mul

Una fada 

invisible

Un drac que no 

podia volar
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Un follet 

entremaliat

Un arbre 

caminador

Un Soldat 

pacifista

mul invisible podia volar



A un parc 

aquàtic

Al costat d’un 

llac

A les 

profunditats 
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A un castell 

tenebrós

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A un avió

A un poble de 

muntanya

aquàtic llac
profunditats 

del mar



Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?
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On?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?

dir? 
qui?     Quan?



Un Gegant 

malhumorat

Un gos que 

podia parlar

Un Fantasma 

poruc
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Un conductor 

boig

Tripulació d'un 

vaixell pirata

Un 

extraterrestre 

divertit

malhumorat podia parlar poruc



A un món 

màgic

A un barri de la 

teva ciutat

A un parc 

aquàtic
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A una 

muntanya molt 

alta

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A un poble 

perdut

A un poble de 

muntanya

màgic teva ciutat aquàtic



Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?

Ginés Ciudad-Real                             Escritura creativa de Cuentos

EL DADO MÁGICO PARA CONTAR HISTORIAS: PREGUNTAS

On?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?

dir? 
qui?     Quan?



Uns robots 

intel · ligents

Un arbre 

caminador

Una fada 

invisible
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Un gos que 

podia parlar

Un 

extraterrestre 

divertit

Un Home 

diminut

intel · ligents caminador invisible



A les 

profunditats 
A un selva 

plena d'arbres

A una habitació 

sense portes
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A un regne 

construït d'or

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A les 

profunditats 

del mar

A una illa 

deserta

profunditats 

del mar
plena d'arbres sense portes



Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?
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On?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?

dir? 
qui?     Quan?



Un conductor 

boig
L'últim unicorn

Un dinosaure 

perdut 
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Un drac que no 

podia volar

Els alumnes de 

la meva classe

Un drac que no 

podia volar

boig
L'últim unicorn

perdut 



Al mig de la 

mar

A un pantà 

pudent

A un carretera 

solitària
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Al mig de la 

mar

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A un castell 

tenebrós

A un laberint 

gegant

mar pudent solitària



Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?
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On?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?

dir? 
qui?     Quan?



Una nena i el 

seu drac 
La Bruixa del 

Nord

Una nena i el 

seu drac 
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Una fada 

invisible

Tripulació d'un 

vaixell pirata

Una dona 

minvant

seu drac 

volador
Nord

seu drac 

volador



A un carretera 

solitària

A una 

muntanya molt 

A un regne 

sobre els 
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EL DADO MÁGICO PARA CONTAR HISTORIAS: LUGARES

A un poble 

perdut

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A un país 

fantàstic

A un avió

solitària
muntanya molt 

alta

sobre els 

núvols



Què va fer/ 

dir? 
qui?     Quan?
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EL DADO MÁGICO PARA CONTAR HISTORIAS: PREGUNTAS

On?

com acaba tot?

Què van dir/van fer 

el altres?

dir? 
qui?     Quan?


