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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- Fes una ullada a la il·lustració i intenta imaginar-te una història que s’hi
correspongui. Explica-la a l’espai de sota i després de llegir el conte, sabràs si t’hi has
acostat!

3- I és que l’Èric tenia el costum d’escriure totes les seves vivències amb pèls i senyals.
Descrivia persones, animals i paisatges, feia dibuixos dels llocs que més li agradaven...,
i allà quedava tot ben recollit, perquè ho llegís tothom que volgués.
•

Has escrit mai un diari? El deixaries llegir als altres?

•

Dibuixa una de les últimes coses que t’hagin passat.

Per a reflexionar:
1- Tens tota la raó del món! La gent gran són un pou de saviesa,
experiències i coneixements...
•
Creus que té raó en Bocanegra? Te’n recordes de l’última història que et van
explicar els avis o els pares?

2- —Pirates bons? Però si els pirates bons no existeixen! Els pirates són dolents! —va
dir el governador, estranyat.
•

Creus que tothom que es dedica a un mateix ofici és igual?

•
Coneixes algun cas de persones que treballen en el mateix però que siguin molt
diferents?

3- —Ja saps que no vull cap persona imperfecte pels meus carrers! Quan passejo pel
carrer només vull veure gent sana i ben plantada!
•

Com definiries l’actitud que es mostra en el paràgraf anterior?

•

Has vist mai actituds que s’hi assemblin?

•

Què els hi diries per tal de fer-los reflexionar?

Llengua:
1- Saps què volen dir les següents paraules i expressions?
•

Ull de bou:

•

Estar escarxofat:

2- Has parat atenció al nom dels personatges que apareixen en el conte? El
capità Bocanegra, la Lola Matallops, el governador Malapeça, el capità Barbaverda...
•

Fes una llista de tots els noms que apareixen al llibre.

•
Ets capaç d’esbrinar com estan formats la majoria d’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- Però això és injust! —va cridar l’Èric, contrariat. Això és completament
injust! Tots ens hem de fer vells, un dia o un altre, però això no vol dir que
siguem imperfectes! Tot al contrari, ja que tenim més experiència!
•

Digues aspectes positius i negatius de fer-se vell que apareguin en el llibre.

2- —Sí, però ara som pirates bons! —va replicar la Lola—. I des que no saquegem, ni
robem, ni ataquem altres pirates que no hem ingressat ni una sola moneda a les
nostres arques!
—Bé, així doncs... —va dir el capità—, potser hauríem de tornar a ser pirates dolents...
•
Creus que no poden fer res més per tal de sobreviure? Què més se t’acut que
podrien fer?

3- Completa la graella següent sobre els personatges principals de la història.

NOM DEL PERSONATGE

QUALITATS

DEFECTES

4- Com és que no hi ha gent gran a l’Illa dels Perfectes?

5- Quin pla té l’Èric per demostrar que ningú no és perfecte?

Jocs:
1- Ajuda a l’Èric a arribar a l’illa dels Imperfectes:

2 – Troba els següents personatges a la sopa de lletres (també hi són en
diagonal).
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