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1 Què diuen que són, els gossos pirata? Marca les respostes correctes.  

Els pirates més temibles dels mars del Sud.

El terror dels cinc oceans.

Els filibusters més bonifacis dels cinc oceans.

La tripulació més salvatge de la història  
de la navegació. 

Els gossos pirata 
Adeu, rosegons!



Relaciona els dies de la setmana amb el que els passa als gossos pirata. 2

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Les noietes els banyen i perfumen  
perquè fan molta pudor. 

Les noietes els fan un concert  
i tots es posen a bordar. 

Les noietes els fan festes i petons.

El vaixell de les noietes s’ha allunyat. 

Les noietes els renyen perquè són  
uns maleducats. 

Les noietes els tiren pals a l’aigua  
perquè els vagin a buscar. 

Les noietes els preparen el millor dinar  
del món. 



Què en pensen, els gossos pirata, de les tres noietes? Explica-ho. 
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Tria la resposta correcta per a cada pregunta. 

  Quan les tres noietes acaben de banyar els gossos pirata,  
què en pensen ells, de l’olor que fan? 

    No els desagrada. 

   Els encanta. 

   Els sembla que fan una pudor fastigosa de sabó.

  Què fan, els gossos pirata, quan les noietes els llencen un pal? 

    Es tiren a l’aigua per agafarlo. 

   Comencen a córrer per tot el vaixell perseguint-lo. 

   No es mouen del lloc.

   Què en pensen, els gossos pirata, del concert de les tres noietes? 

    Creuen que toquen i canten molt bé. 

   Troben que ho podrien fer millor. 

   Pensen que ho fan fatal i no ho poden aguantar.

  El diumenge, quan els gossos pirata ja estan desesperats i morts  
de gana, què els porten les tres noietes?  

    Una muda de roba nova per a cadascun. 

   Un joc de pintes i sabons perquè vagin sempre nets.  

   El millor tec del món: patates al forn, embotits, fruita...
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Què volen aconseguir els pirates tota l’estona? 

  Explica quin és l’objectiu dels gossos pirata durant tot el llibre i dibuixa una bandera 
pirata que ho representi.    

Taller d’escriptura


