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passatemps   
El joc de l’oca pirata 
¿Vols jugar una partida de l’oca dels pirates? Només has d’anar a buscar un 
dau i tantes fitxes com jugadors sigueu. Guanya qui arriba primer al tresor

MATERIAL NECESSARI:   
 

1. Quina d’aquestes 
afirmacions és falsa?  
a. No hi havia dones pirata 
b. Els corsaris eren pirates 
que treballaven per als 
reis o els governs 
c. Els pirates repartien el 
botí entre tota la 
tripulació 
 
2. Quin d’aquests 
pirates no va existir 
de veritat?  
a. Sir Francis Drake 
b. Barba-roja 
c. Jack Sparrow 
 
3. Com es 
propulsaven els 
vaixells pirata al segle 
XVIII? 
a. A vela 
b. A motor 
c. A pedals 
 
4. Quin d’aquests no 
és un tipus de vaixell? 
a. Bergantí 
b. Galera 
c. Baldufa 
 
5. A quina part del 
cos tenim les tíbies? 
a. A les cames 
b. Als braços 
c. A la cintura 
 
6.  Què fa un pirata 
informàtic? 
a. Roba els ordinadors de 

la gent 
b. S’introdueix de manera 

il·legal en els sistemes 
informàtics  

c. Assalta vaixells que 
    transporten ordinadors 

Posa’t  
a prova! 
Respon a les preguntes 
i esbrina quantes coses 
saps sobre els pirates

Solució:  

Fes el teu vaixell pirata  

1.a; 2.c; 3.a; 4.c; 5.a; 6.b.

1. Primer farem la vela. 
Retalla un bocí de 
cartolina en forma  
de trapezi.  
 
2. Amb el corrector 
líquid, dibuixa el símbol 
de la calavera 
i els ossos encreuats. 
 
3. Agafa un 
escuradents i travessa 
la bandera.   

4. Decora l’extrem 
superior amb un 
banderí, que pots fer 
amb la cinta adhesiva 
decorada. 
 
5. Agafa tres taps de 
suro i lliga’ls amb dues 
gomes elàstiques.  
 
6. Per acabar, punxa 
l’escuradents amb  
la vela al tap del mig…  
I a navegar! 

● Taps de suro 
● Cartolina negra (o del color 

disponible) 
● Corrector líquid (Tippex)  

● Escuradents 
● Cinta adhesiva decorada  
● Gomes elàstiques 
 

COM HO FEM?    


