ELS PIRATES
Caixes didàctiques

Aquesta caixa ha estat concebuda per conèixer el fenomen de la pirateria al
llarg del temps i en diferents àrees, principalment al Mediterrani (segles XV i
XVI) i a l’Atlàntic (segles XVII, XVIII i XIX).
Dins hi podeu trobar diverses propostes de jocs, novel·les d’aventures,
pel·lícules, fotografies, objectes variats com ara banderes, barrets, cartes de
navegació, un tresor... i un dossier d’informació.

Dades tècniques
Nivells educatius: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària
Dimensions: 72cm x 42cm x 25cm.
Pes aproximat: 16 kg.
Préstec gratuït
Informació i reserves: 93 342 99 26 (demaneu pel Miguel) / lopezdmq@mmb.cat
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ELS PIRATES
Caixes didàctiques

Què es pot fer amb la caixa dels Pirates?
La caixa dedicada a la pirateria té una gran varietat d’usos, gràcies a tots els objectes que
hi podreu trobar a dins. N’hi ha de moltes classes, que permetran als i les alumnes tenir
unes referències de primera mà per conèixer a fons la realitat sobre la història de la
pirateria.
Cada cicle educatiu (Infantil, Primària i Secundària) disposa d’un dossier per a docents
específics, on s’explica com adaptar alguns dels materials de la caixa segons els
interessos.

Relació d’objectes:
 1 bandera pirata
 1 exemplar del llibre Piratas, d’Alberto Vázquez-Figueroa.
 1 exemplar de la novel·la L’illa del tresor, de R.L. Stevenson.
 1 exemplar del DVD-ROM L’illa del tresor.
 1 DVD de la pel·lícula La isla de las cabezas cortadas.
 1 DVD del documental Piratas Legendarios
 1 vídeo del documental Los ángeles negros de la utopía, de M. Viotte.
 1 DVD de l’obra Mar i Cel, de Dagoll Dagom.
 1 arxivador que recull fitxes dels pirates més importants, indicant la seva zona
d’influència, bandera i història, així com la dels que van lluitar contra ells.
 Carpeta amb reproduccions de documents sobre la pirateria: patents de cors, ordres
de recerca, descripcions d’atacs, etc.
 Col·lecció de fotografies relacionades amb la pirateria.
 1 Cofre de fusta amb reproduccions de monedes antigues i joies
 Una capsa amb el Joc de Memorització, per a Educació Infantil
 Una capsa amb els jocs dels Vaixells i les Banderes dels pirates, per a Educació
Infantil i Primària
 Una capsa amb l’Atles de Geografia Pirata, per a Educació Primària i Secundària.
 Una capsa amb jocs de rol per a Educació Secundària
 Un dossier per al mestre d’Educació Infantil
 Un dossier per al mestre d’Educació Primària
 Un dossier per al mestre d’Educació Secundària
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