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Mireia, Carles, Àngel i Toni es veuen assetjats per uns 
monstres que els atrapen en un encreuament de car-
rers quan tornaven a casa de nit. Sense opcions de po-
der escapar, els xiquets hauran d’intentar tornar a casa 
i evitar que els fantasmes els atrapen. Ho faran posant 
en comú el que els ha passat abans de trobar-se i deci-
dint quina és la millor opció per a escapar de la bubota, 
la Quarantamaula, la masereta i l’home del sac.

TEMÀTICA: els monstres valencians, la cultura 
popular, el treball en equip, el suport mutu, la 
cooperació i la gestió de la por.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància de 
gestionar les emocions, el valor de posar idees en 
comú i la utilitat de conéixer la cultura pròpia.

CLAUS PER A LA LECTURA
Els monstres valencians
El llibre ens presenta quatre dels monstres valencians 
més presents en la cultura popular. És important que 
l’alumnat els conega i els reconega com a elements 
propis de la seua cultura per a comparar-la amb tra-
dicions foranes com Halloween. 

El debat
Els quatre xiquets decideixen com escapar exposant 
idees, argumentant-les i discutint-les entre ells. El de-
bat i les pluges d’idees són importants per a aprendre 
coses noves i arribar a prendre les millors decisions.

No deixar ningú arrere
Els xiquets arriben a una solució parlant perquè no 
deixen ningú arrere i s’ajuden quan veuen que algú 
està a punt de cometre una errada. Mantindre’s units 
i anar tots a una és el que els permet fugir dels mons-
tres inclús quan semblava que tot estava perdut.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Llegendes valencianes, de Josep 
Franco, en la col·lecció «El 
Micalet Galàctic».

  L’episodi Llegendes valencianes, 
del programa Trau la llengua, 
presentat per Eugeni Alemany.  

  Campanya «Espanta la por!»,  
de la Diputació  
de València. 


