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ABANS DE L’ESPECTACLE  
 

Abans d’anar a veure el nostre espectacle proposem algunes activitats per fer a l’aula amb els 

nens i nenes perquè coneguin quin és el comportament correcte que han de tenir quan es va a 

veure una obra de teatre i com funciona. També proposem que es parli sobre la sinopsis de la 

obra perquè sàpiguen què van a veure i es preparin les preguntes que ens podran fer un cop 

acabi l’espectacle.  

 

 

 

 

PARLEM DEL TEATRE 

 

Preguntar si han anat mai al teatre. Què han vist? Els ha agradat? Fem un petit col.loqui. 

 

QUÈ ES POT FER AL TEATRE? 

 

A la pissarra es dibuixen dues columnes i amb tota la classe s’escriu a una columna totes les 

accions que es poden fer quan vas al teatre (escoltar, estar ben assentat, estar callat, mirar, 

aplaudir, riure...) i a l’altre columna les coses que no es poden fer (menjar, parlar pel mòbil, 

molestar al company, parlar, barallar-se...). 

 

ELS ACTORS/ACTRIUS 

 

Què és un actor? Coneixen algun actor/actriu? Parlar dels diferents llocs on treballen els ac-

tors: cinema, televisió i teatre i les maneres de treballar de cadascú.  

 

LA FUNCIÓ QUE ANEM A VEURE 

 

Fer cinc cèntims del que és la sinopsis de l’obra. Què són els pirates? Coneixen algun especta-

cle de pirates? Els va agradar? Quins pirates coneixen?  

Parlar del món dels pirates i fer cinc cèntims del que és la sinopsis de l’obra, perquè es situïn. 

 

QÜESTIONARI ALS ACTORS 

 

Proposem que es preparin algunes preguntes que podran fer quan acabi l’espectacle a les ac-

trius. Es pot preguntar sobre l’espectacle, el món dels actors, sobre la companyia, els perso-

natges... 

  



 

 

DESPRÉS

Aquest

Primer de tot proposem unes

dinàmiques de classe, que ajudaran

Tot seguit presentem activitats

se per aprofundir en el món

públic, desenvolupar capacitats

lliurement

Finalment, per ampliar la 

bibliografia i pel·lícules que

PREGUNTES: 

 

• Com són la Meri i la Berta?

• A què està enganxada la Berta?

• Quina és l’assignatura que

• Sobre què tracta el somni 

• Quina aventura els proposa

• Com es diu Tablet en catal

• Per què s’ha quedat muda

• Què heu hagut d’encertar 

• Per què s’ha quedat sense

• Què heu hagut de fer perqu

• Quins objectes troben dins

• Com es diu parche en catal

• Amb què travessen el mar?

• Perquè no han pogut arribar

• Com aconsegueixen que els

• Què t’ha agradat de l’espectacle?

 

DESPRÉS DE L’ESPECTACLE 

Aquest apartat l’hem dividit en dos parts. 

unes quantes preguntes que es poden treballar per

ajudaran a comprendre l’obra que han vist i saber si

no.  

activitats relacionades amb l’espectacle que es poden treballar

n dels pirates. També hi ha activitats per perdre la

capacitats d’expressió corporal, imaginació i creativitat. 

lliurement segons el nivell de cada grup. 

 informació i fer més enriquidor l’aprenentatge proposem

que pot mirar tot l’alumnat on els protagonistes só

 

Berta? Són germanes o amigues?  

Berta? 

que més li agrada a la Meri? 

 de la Berta? 

proposa el Gran Capità? 

català correcte? 

muda la Meri Polvorí? 

 perquè la Meri Polvorí pogués tornar a parlar? 

sense caminar la Grumeta Berta? 

perquè la Grumeta Berta pogués tornar a caminar? 

dins del vaixell, la Grumeta Berta i la Meri Polvorí? 

català? 

mar? 

arribar a Piratèlia? 

els nens i nenes deixin les “Tablets” i es posin a jugar?

espectacle? Què no t’ha agradat? 

 

per escrit o amb 

si els ha agradat o 

treballar a la clas-

la por a parlar en 

 Es poden adaptar 

proposem una 

ón els pirates.  

 

 

 

jugar? 



 

 

 

En aquest apartat es troben 

met, altres en grup i activitats

necessitats de cada grup. 

 

 

Primer es poden buscar imatges

sem que es col·loqui material

estisores, pegament, celo, cartr

ta creant amb el material que

Finalment cada nen/a triarà quin

Amb aquesta activitat

ció de diferents materials. 

 

 

Es creen petits grups de treball

parin una improvisació petita

classe. Per interpretar-ho poden

 

 

Proposem que un/a dels alumnes/as

va deixar a la Grumeta Meri 

hauran d’encertar la pel·lícula

companys han encertat la pel

alumne. 

 A mesura que vagin sortint

mímica accions, professions, animals,...

 

*Es poden veure algunes escenes

fixant-vos amb el personatge 

ca a través del cos (senyes, ge

 

ACTIVITATS: 

 activitats per fer amb la classe. Hi ha algunes per

activitats per imprimir. Cada professor/a pot adaptar les

CREA EL TEU PIRATA  

(dinàmica de grup CI) 

 

imatges de pirates per estudiar la roba que porten. 

material en una part de la classe: paper de diari, 

cartró, si és possible roba... Tots els/les alumnes es

que hi ha les seves botes, barrets, armilles, pegats...

quin és el seu nom de Pirata. 

activitat es treballa la creativitat i la imaginació de cada

CREACIÓ D’UNA OBRA  

(dinàmica de grup CI) 

 

treball d’uns 3 o 4 nens. Es dona un temps determinat

petita on surtin pirates. Després cada grup ho interpretar

poden posar-se la roba que han creat a l’activitat anterior.

GRUMETA MERI MUDA  

(dinàmica de grup EI I CI) 

 

alumnes/as surti al davant dels seus companys i es begui

 sense veu. Per poder tornar a parlar els companys

cula que ell/a interpretarà amb mímica. Quan 

pel·lícula torna a poder parlar i pot sortir un 

sortint nens/es es pot canviar i interpretar amb 

animals,... 

escenes de pel·lícules dels Germans Marx, 

 de Harpo Marx, que no parla i es comuni-

gestos, sons...) 

 

 

per fer individual-

les activitats a les 

 Tot seguit propo-

 paper de colors, 

es vestiran de pira-

pegats... 

cada nen, i la utilitza-

determinat perquè es pre-

interpretarà davant de la 

anterior. 

begui la poció que 

companys de classe 

 els seus 

 altre 



 

 

Proposem que es faci un cercle

que portarà la batuta i la resta

fer diferents moviments de pirates:

de pal, llegir un mapa, mirar 

resta de la classe el seguirà 

 

 

Proposem que es facin grups

superar la resta de grups semblants

passar per salvar els nens de 

fessor les ajuntarà, les ordenarà

totes les proves inclosa la seva.

 

 

QUIN

 

En aquesta activitat proposem

tre que més els hagi agradat.

han sentit durant l’espectacle.

Proposem que els nens observin

*L’activitat

Proposem que els nens/es pintin

diferents materials per pintar

*L’activitat

 

 

 

EL REI PIRATA 

(dinàmica de grup EI I CI) 

 

cercle amb tots els nens/es. Un/a dels alumnes/as 

resta de la classe l’hauran d’imitar. El que és el rei

pirates: llençar l’ancora, lluita amb espases, caminar

 l’illa del tresor a través d’un llarga vistes, aixecar

GIMCANA PIRATA  

(dinàmica de grup CI) 

 

grups de 4 nens/es. Cada grup es pensarà una prova

semblants a les que la Pirata Berta i la Meri Polvor

 Piratèlia. Quan tots els grups tinguin preparada 

ordenarà i començarà la gimcana. Cada grup de 4 

seva. Per motivar-los al final poden trobar un tresor.

QUIN MOMENT T’HA AGRADAT MÉS?  

(activitat individual EI I CI) 

proposem als/les alumnes que dibuixin un dels moments

agradat. L’objectiu és que materialitzin amb el dibuix 

espectacle. 

LES SET DIFERÈNCIES  

(activitat individual EI I CI) 

 

observin les dues fotografies i identifiquin les set difer

activitat per imprimir es troba al final del dossier 

 

PINTA EL VAIXELL PIRATA 

(activitat individual EI I CI) 

 

pintin el vaixell pirata com més els agradi. També es

pintar o enganxar papers al vaixell.  

activitat per imprimir es troba al final del dossier 

 

 serà el rei o reina 

rei o reina haurà de 

caminar amb la pota 

aixecar veles, etc… i la 

prova que hauran de 

Polvorí van haver de 

 una prova el pro-

 haurà de superar 

tresor.  

moments de l’obra de tea-

 les emocions que 

diferències que hi ha. 

es poden utilitzar 



 

 

 

Aquesta activitat consisteix en

podran pintar i decorar.  

*L’activitat

(activitat

Proposem que individualment

materials reciclats (deixalles que

Per aconseguir el material cada

a la hora de pati recollir les que

cia de les coses que s’arriben 

Aquesta activitat consisteix en

mapa del tresor. 

 

Proposem que cada alumne escrigui

tejar el final a partir de la hist

- Quan arriba la nit seg

esperen? I si van a parar

- O que no hagués acabat

ri Polvorí els surten més

*si us ve de gust ens podeu fer

correu, mimateatre@gmail.com

 

Aquí sota es pot trobar la cançó

segur que tots els nens i nenes

 

Anem

Piratèlia

piquem

Pirates

CONSTRUCCIÓ D’UN VAIXELL  

(activitat individual EI I CI) 

en seguir els passos per crear un vaixell de paper

activitat per imprimir es troba al final del dossier 

 

CONSTRUCCIÓ D’UN VAIXELL  

(activitat individual o dinàmica de grups petits EI I CI) 

 

individualment o amb en grups de 4 alumnes/a construeixin

que es llencin a casa, objectes que no s’utilitzin…)

cada nen/a poden portar deixalles de casa o durant

que la resta d’alumnes també van deixant, així agafaran

 a llençar i veuran que sempre se’ls pot donar una

 

CREA EL TEU MAPA DEL TRESOR 

 (activitat individual CI) 

 

en que els nens/es deixin volar la imaginació i dibuixin

INVENTA UN NOU FINAL  

(dinàmica de grups reduits CI) 

 

escrigui un final diferent per la història de Pirates.

història ja acabada:  

següent i es posen a dormir la Berta i la Meri quines

parar en el somni de la Meri, com seria?  

acabat així la història que acaben de veure: I si la Pirata

més entrebancs per convèncer els nens de Piratèlia?

fer arribar les noves aventures de la Berta i la Meri

mimateatre@gmail.com i les tindrem en compte a la continuació d’un

ES HORA DE SALVAR PIRATÈLIA  

(dinàmica de grup EI I CI) 

 

cançó que ens ha ajudat a salvar Piratèlia i que 

nenes recordaran.  

Anem a ballar,  

Piratèlia hem de salvar 

piquem fort de mans 

Pirates Yo ho ho!  

paper que els nens/es 

xin un vaixell, amb 

…) 

durant uns quants dies 

agafaran conscièn-

una utilitat.   

dibuixin els seu propi 

Pirates. Es poden plan-

quines aventures els 

Pirata Berta i la Me-

lia?  

Meri a la direccio de 

d’un somni pirata. 

 



 

 

LES SET DIFERÈNCIES 

Observa aquestes dues fotografies. Hi ha set coses que no són 

iguals. Troba quines són i senyala-ho. 

*Activitat per imprimir  



 

 

CONSTRUCCIÓ D’UN VAIXELL 

 

Agafa un full i segueix els passos que t’indiquem per construir el 

teu propi vaixell. 

Després pinta’l com més t’agradi.  

 

1. Agafeu un paper mida dinA4. Doblegueu per la meitat, com el pas 

2.   

2. Ara doblegueu les dues puntes de dalt, cap a vosaltres, com el punt 3. Us ha de 

quedar com el punt 4, dos triangles iguals. 

     

3. Doblegueu cap amunt la base, un cap a cada costat. Ara tindrieu un barret...  

     

4. Polim la base doblegant les puntes, com a la imatge número 7, per les dues ban-

des... Us quedarà com el model del punt 8. 

     

 5. Obrim "el barret" del tot com a la imatge 9 i 10… 



 

 

     

 

6. ... i us quedarà la forma de la imatge 11. Obrim la "boca", doblegant cap amunt un 

triangle i fem el mateix amb l'altre costat. 

    

6. Tornem a obrir el "mini barret"... 

   

7. ... i us ha de quedar com el model de la imatge número 16. Ja quasi estem! 

   

8. Ja tens el teu vaixell!!! ara pinta’l com més t’agradi. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTES D’AMPLIACIÓ BIBLIOGRÀFICA I 

CINEMATOGRÀFICA  

 



 

 

Per ampliar la informació

sentiments proposem

 

PEL·LÍCULES 

Titol: Los Gonnies. 

Guión Richard Donner. Dirección

 

Titol: Piratas 

Guión Gideon Defoe. Dirección:

 

Títol: Hook 

Guión James V. Hart, Malia Scotch

 

Títol: Hadas y Piratas 

Guión Jeffrey M. Howard, Kate

 

Títol: Peter Pan 

Walt Disney 

 

LLIBRES 

Títol: El capità Jan i els pirates

Helen Oxenbury. 

 

Títol: Contes de pirates per petits

VVAA. 

 

Títol: Pirates i tresors (CAT/CAST)

Chris Mould. 

 

Títol: La nit dels pirates (CAT/CAST)

Deborah Allwright. 

 

Títol: El pirata Malapata (CAT/CAST)

Guridi. 

 

Títol: El pirata Malastruc 

Rocío Antón. 

 

Títol: Manual de piratería 

VVAA. 

informació i fer més enriquidor l’aprenentatge

proposem una bibliografia i pel·lícules que pot

l’alumnat.  

Dirección Steven Spielberg. 

Dirección: Peter Loard i Jeff Newitt. 

Scotch Marmo, Nick Castle. Dirección: Steven Spielberg.

Kate Kondell. Dirección Peggy Holmes. 

pirates (CAT/CAST) 

petits grumets (CAT/CAST) 

(CAT/CAST) 

(CAT/CAST) 

(CAT/CAST) 

aprenentatge dels 

pot mirar tot 

Spielberg. 


