
VIATGE AL CENTRE DE LA TERRA 

Una aventura de rol per grups interactius 

INSTRUCCIONS DEL JOC 

• Cada grup es composa de 6 jugadores + 1 persona adulta 

acompanyant. 

• L’aventura està pensada per una sessió de grups interactius amb 

una duració de 15-20 minuts aproximadament. 

• Cada grup disposa de 4 daus Story Cubes. 

• Una jugadora qualsevol o la persona acompanyant llegeix en veu alta 

la introducció a l’aventura. 

• Després, la primera jugadora activa o la persona acompanyant llegeix 

en veu alta l’escena 1. 

• La primera jugadora llença els 4 daus a la vegada i tria 1-2 per resoldre 

l’escena de forma narrativa. 

• Una vegada resolta l’escena 1 la jugadora activa passa a ser una altra i es repeteix el procés amb 

l’escena 2. Així successivament. 

• Un cop feta l’aventura, si dona temps, es procedeix a reflexionar i debatre sobre qüestions que 

s’han pogut plantejar. Per exemple: Amb el que sabeu, és possible viatjar al centre de la Terra? 

• A l’aventura s’empra vocabulari propi del contingut de Geografia. Aquest apareix subratllat al text. 
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VIATGE AL CENTRE DE LA TERRA 
Una aventura de rol per grups interactius 

 
CAPÍTOL 1  Daus 

Un grup de científics i exploradors del que formeu part viatja en vaixell fins l’illa de 
La Palma per arribar al centre de la Terra endinsant-se en un volcà. 

 
Situació de risc: Quan vos apropeu a l’illa el volcà provoca un tsunami que 
amenaça amb enfonsar el vaixell! Ones gegants s’apropen! Com es resol l’escena? 

 

CAPÍTOL 2  Daus 

Heu arribat al peu del volcà, però la lava  dificulta l’ascens fins a l’entrada que us 
portarà a l’interior de la Terra 

 
Situació de risc: La lava envolta el grup poc a poc! El fum dificulta la visió! I a més a 
més cauen pedres del cel! Com es resol l’escena? 

 

CAPÍTOL 3  Daus 

Heu aconseguit entrar al volcà. Emprant les esquerdes en la placa tectònica arribeu 

fins unes coves enormes que amaguen un món subterrani i desconegut.  
 
Situació de risc: El relleu és molt accidentat i laberíntic. Un dels vostres companys 
es perd en un laberint de roca en caure per un penya-segat! Com es resol l’escena? 

 

CAPÍTOL 4 Daus 

El món subterrani amaga una altra sorpresa: un oceà subterrani! L’aigua vos tanca 

el pas i heu de construir una balsa per navegar-lo. 
 
Situació de risc: Dos grans monstres marins es barallen prop de la superfície i fan 

perillar la vostra embarcació. Com es resol l’escena? 

 

CAPÍTOL 5  Daus 
Al·lucinats, descobriu que el món subterrani està habitat per dinosaures i altres 

criatures extintes. 
 
Situació de risc: De sobte un tiranosaure vos ataca amb intenció de devorar-vos! 

Com es resol l’escena? 

 

CAPÍTOL 6 Daus 

Després de l’encontre amb el dinosaure vos endinseu en un bosc entre unes valls. 
Allà trobeu una tribu d’éssers humans prehistòrics semblants a vosaltres, però 
vestits amb pell i plomes de dinosaures. 

 
Situació de risc: Aquells éssers vos prenen per un perill i prenen les llances amb 
actitud amenaçant! Com es resol l’escena?  

 

CAPÍTOL 7 Daus 

Desprès de mesos de viatge, la comunitat científica vos donava per morts, però vau 
poder tornar a la superfície a través d’un altre volcà. 

 
Situació de risc: Què expliqueu a la gent quan torneu al món real? Penseu que vos 
creuran o vos prendran per bojos? Heu agafat alguna mostra científica per 

ensenyar-la?  

 

 


