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Podeu veure un resum del llibre, així com també de la
biografia de l’autor i de l’il·lustrador, a l’apartat de llibres
publicats

PROPOSTES DIDÀCTIQUES
Abans de llegir.
1. Llegeix la contracoberta del llibre. Et pots fer una idea sobre el tema de
què tracta? Creus que t’agradarà?

2. “–Doncs seré un pirata bo! –va dir al seu pare.

–No n’hi ha, de pirates bons! Els pirates som dolents! Que no ho entens,

Èric?”

Respon l’última pregunta que apareix a la contracoberta.

3. Fes una ullada a les il·lustracions i intenta

imaginar-te una història que s’hi correspongui.
Després de llegir el conte, sabràs si t’hi has
acostat!

Per a reflexionar.
1. Com ja sabeu, l’Èric vol ser un pirata bo. Llegeix el que diu el capità
Bocanegra:
“Mira Èric, no comencis un altre cop amb tot això dels pirates bons i de
deixar de robar. Som pirates des de fa generacions, i sempre hem robat.
Així és, i així seguirà essent.”
Reflexioneu i contesteu les preguntes següents:
• Creus que dir que alguna cosa “s’ha fet sempre així” és un bon
argument per a defensar-la?

• Alguna vegada t’enfades amb els teus pares perquè penseu diferent?

• Explica a tota la classe de què treballen els teus pares i si t’agradaria
fer el mateix que fan ells quan siguis gran.

2. L’Èric i el seu pare estan parlant i de sobte arriba la Lola, la mare de l’Èric.

“La Lola va deixar el menjar damunt la taula.
–Oh, però encara no l’heu parat? –va fer tota seriosa, amb les mans a la
cintura.”
Ajudes a parar la taula a casa teva? Ajudes els teus pares en alguna cosa
més?

3. El general Benviu confessa el seu amor per la governadora Moltdiner al
seu ajudant, en Jofre Pocatraça.
“ –Oh, que romàntic, general! – exclamà en Pocatraça, mig plorós i
commogut.
–Però què fas tu ara? No ploris, eh? Què diria la gent, si et veu plorant!
–Ai... és que m’emociono!”
Què creus que diria la gent? Hi estàs d’acord?

4. Llegeix atentament les paraules que el capità Bocanegra diu des de la

presó del vaixell enemic.
“–De què serveix tenir tot l’or del món amuntegat en una cova? –va
gemegar el capità pirata–. De què serveix tenir or, plata i riquesa, si t’has
d’amagar sempre de tothom?”

Juntament amb els teus companys de classe, converseu sobre les següents
afirmacions:
• Segons el pare de l’Èric, els diners no fan la felicitat. Hi estàs d’acord?

• Quines altres coses et fan sentir feliç?

• Els pares de l’Èric roben els diners de l’illa Tortuga que havien de
servir per a construir una biblioteca per als seus habitants. Creus que tot s’hi
val a l’hora de fer diners?

Llengua.
1. Esbrina què volen dir les expressions següents:
• Tenir el cap ple de pardals.

• Anar a corre-cuita.

2. Quan la Lola entra a la cabina del vaixell diu: “Aquí teniu la teca!”. Saps

altres maneres de referir-te al menjar?

3. Has parat atenció al nom dels personatges que apareixen en el conte?
El capità Bocanegra, la Lola Matallops, el general Benviu, la governadora
Moltdiner....
• Fes una llista de tots els noms que apareixen al llibre.

• Ets capaç d’esbrinar com estan formats aquests noms? Per un
adjectiu i un nom, per dos noms, etc.?

• Saps trobar alguna relació entre el nom i el caràcter dels personatges?

• Utilitzant el mateix sistema, inventa un nou nom pels teus pares i la
resta de la teva família.

• Se t’acudeixen altres paraules que també estiguin formades per dos
mots?

Sobre la lectura.
1. Llegeix el paràgraf següent i contesta les preguntes:

“Tots dos estaven molt contents i feliços, perquè pensaven que el seu fill
seria tan bon pirata com ells. Però tot i que l’Èric era valent com el seu
pare, i llest com la seva mare, tenia un petit problema. Que volia ser un
pirata bo.”
• L’Èric, doncs, era llest i valent. Quines altres qualitats creus que han
de tenir els pirates?

• Has pensat alguna vegada què t’agradaria ser de gran? Quines
qualitats creus que necessites?

• I un bon amic, com ha de ser?

2. Completa la graella següent sobre els personatges principals de la

història.

NOM DEL PERSONATGE

QUALITATS

DEFECTES

3. Una de les grans aficions de l’Èric és dibuixar els animals que descobreix

en els seus viatges. Recordes quan i per què inicia aquest costum? Sabies
que les estrelles de mar eren éssers vius?

4. Tal com fa l’Èric, fes un dibuix d’allò que t’agradaria conservar tota la
vida.

5. Els pares de l’Èric es van conèixer en una illa deserta. La Lola hi va anar
a raure després que el seu vaixell pirata s’enfonsés. Com aconsegueix
sobreviure? Explica com ho faries tu.

6. A la pàgina 12, hi trobaràs tots els robatoris que el capità Bocanegra ha
fet darrerament. Imagina’t un mapa amb tots els llocs per on passa el
Terrabastall, dibuixa’l i assenyala-hi els robatoris del capità Bocanegra.

7. Després d’haver fracassat una vegada, el general Benviu no vol tornar a
caure en els paranys del capità Bocanegra. Quin és el seu pla aquesta vegada?

8. Quan ja semblava que tot anava bé, passa una cosa inesperada. Què
és? Quin és l’error que comet el general Benviu?

9. Quina tècnica utilitzen els pirates del capità Bocanegra per accedir a la
finestra del palau de la governadora Moltdiner? Informa’t sobre el món
casteller i fes un mural parlant de tot el que hagis après. Potser podríeu fer-lo
entre tota la classe.

10. L’Èric Bocanegra es vol dedicar a escriure llibres d’aventures i

viatges.
Saps qui era Juli Verne? I de què tracta el seu famós llibre La volta al món
en 80 dies?
Imagineu que sou un grup de periodistes i us encarreguen un programa de
televisió per a parlar d’aquest personatge. Busca tota la informació que
necessitis i a gravar!

