
VINT MIL LLEGÜES DE VIATGE SUBMARÍ  

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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VINT MIL LLEGÜES DE VIATGE SUBMARÍ 
Una aventura de rol per grups interactius 

 
CAPÍTOL 1  Daus 

Un grup de científics i exploradors del que formeu part viatja en vaixell per l’Oceà 
Atlàntic. La missió es trobar una misteriosa criatura que s’amaga a les profunditats.  

 
Situació de risc: Bèstia a la vista! Una criatura enorme es llança sobre vosaltres i 
tomba el vaixell, que comença a enfonsar-se sense remei! Com es resol l’escena? 

 

CAPÍTOL 2  Daus 

Perduts enmig de l’Oceà Pacífic, vos agafeu a unes restes flotants del vaixell. En la 
distància es distingeix una illa. La vostra salvació! 

 
Situació de risc: El vent huracanat vos allunya de la seguretat de l’illa. Com ho feu 
per arribar a terra? 

 

CAPÍTOL 3  Daus 

Resulta que no era una illa! Es tractava d’un submarí gegant reposant a la 

superfície. Uns mariners maleducats vos porten per la força a l’interior del submarí 
per fer-vos presoners. 
 
Situació de risc: L’amo del submarí, el Capità Nemo, vol tirar-vos al mar perquè 

pensa que sou una càrrega! Com dialogueu amb ell per que vos deixe viure? 

 

CAPÍTOL 4 Daus 

El submarí, de nom Nautilus, es dedica durant mesos a recórrer els oceans del 
planeta mostrant-vos moltes meravelles i criatures fantàstiques. 
 

Situació de risc: Dos grans monstres marins es barallen prop de vosaltres fent 
perillar la integritat del submarí! Com es resol l’escena? 

 

CAPÍTOL 5  Daus 

Per sobreviure, el Nautilus es dedica a la pirateria en alta mar. Amb els mesos, 
arribeu a formar part de la tripulació i participeu en els assalts i els botins. 
 

Situació de risc: El Capità Nemo ordena assaltar un vaixell mercant! Com es resol 
l’escena? 

 

CAPÍTOL 6 Daus 

La Reina d’Anglaterra, farta de la pirateria del Nautilus envia naus de guerra per 
tots els oceans amb intenció d’enfonsar-vos. 

 
Situació de risc: A prop de l’Atlàntic un gran cuirassat de guerra detecta el Nautilus 
i es prepara per atacar! Com es resol l’escena? 

 

CAPÍTOL 7 Daus 

Farts de posar la vostra vida en peril l i d’estar tancats al submarí decidiu fugir del 
Nautilus i tornar a casa per recuperar la vostra llibertat. 

 
Situació de risc: Com escapeu del Nautilus? 

 

 


