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AUTORA IL∙LUSTRADOR TEMES COMPETÈNCIES

TALLER D’ESCRIPTURA

En moltes històries de pi-
rates, els protagonistes tro-
ben missatges al mar, a dins 
d’alguna ampolla. 
Demaneu als alumnes que 
escriguin una nota als pro-
tagonistes d’aquesta his-
tòria on hi expliquin què 
els ha agradat més de les 
seves aventures. Recordeu-
los que en aquesta nota hi 
ha de constar el següent:  
•   Presentació de la persona 

que escriu la nota. 
•   Explicació del que li ha 

agradat més del llibre. 
•  Comiat i signatura. 

 INDIVIDUAL

Les tres noietes que apareixen a la història sempre criden els gos-
sos pirata dient-los paraules com bufonet, carquinyoli, reietó, patu-
fet, baldufeta... Demaneu als alumnes que diguin si aquestes pa-
raules els semblen positives o negatives i que expliquin per què. 

    GRUP

Cadascun dels pirates té un nom relacionat amb la feina que 
ha de fer dins el vaixell.  Així, hi ha el canoner, el timoner, 
el cuiner, el gabier, el calafat, l’artiller i el grumet. Demaneu 
als alumnes que, per grups, investiguin què vol dir cadascu-
na d’aquestes paraules i que expliquin quina és la feina de ca-
dascun dels pirates dins el vaixell.

    CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

Les històries de pirates sempre han estat molt populars entre 
el públic. Se n’han publicat molts llibres i se n’han fet mol-
tes pel·lícules. 

•  Entre tots, busqueu libres i pel·lícules de pirates.
• Escolliu-ne 3 o 4 i expliqueu de què van. 
•  Demaneu als alumnes quines semblances i diferències troben 

entre ells. 

Perquè és una història de 
pirates magnífica i amb 
molt d’humor. Està divi-
dida en set capítols, un per 
llegir cada dia de la setmana 
per animar els primers lec-
tors a la lectura de llibres 
extensos sense perdre el fil 
narratiu. Parla del valor de 
l’amistat i de la generositat.

Per a lectors i lectores amb 
un nivell baix-mitjà, que 
gaudeixin de les històries 
divertides i fantàstiques, 
i que vulguin conèixer el 
gran poder de l’amistat.

Arriben els gossos pirata: 
els corsaris més temibles 
dels mars del Sud, el terror 
dels cinc oceans, la tripu-
lació més salvatge de la his-
tòria de la navegació. I te-
nen molta gana! O sigui 
que quan topen amb un 
vaixell carregat de llami-
nadures i pastissets, es llen-
cen a l’abordatge. El que 
no saben és que les capita-
nes del vaixell són tres ne-
nes que faran el que calgui 
per protegir el seu berenar. 
Al final, però, seran elles 
les que compartiran el 
menjar amb els pirates.

RELACIÓ  
AMB ALTRES ÀREES
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Clémentine Mélois Rudy Spiessert Pirates. Humor. 
Animals. Relacions 
interpersonals. 
Superació personal. 
Amistat. 

Ciutadana. 
Emprenedora. 
Personal, social  
i d’aprendre  
a aprendre. 

Coneixement del 
medi social i cultural. 

PER QUÈ  
S’HA DE LLEGIR?

PER A QUI ÉS 
AQUEST LLIBRE?

RESUM  
DE L’ARGUMENT

Els gossos pirata 
Adeu, rosegons!
La tripulació més salvatge  
de la història de la navegació.
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