PIRATES A LA VISTA! (Educació Infantil)
Fitxa de l’activitat

Dades tècniques
Durada: 1h
Tipologia: visita teatralitzada
Nivell educatiu: Educació Infantil
Capacitat: 30
Preu: 90 €
Informació: reserves@mmb.cat
Reserves: 933429929

Descripció de l’activitat
D’històries de pirates n’hi ha moltes perquè avui en dia són personatges que es mouen
en l’àmbit de la fantasia i evoquen episodis d’aventures, de viatges, de llibertat... Però
què és un pirata? Quina imatge tenen i per què?
En aquesta activitat teatralitzada analitzarem l’esperit i les motivacions de molts homes i
algunes dones per solcar els mars al marge de la llei, de la mà d’un autèntic pirata que
precisarà de la col·laboració dels més petits per recuperar un fantàstic tresor.

Objectius


Introduir el fenomen de la pirateria entre els infants.



Fomentar el treball en equip.



Fomentar la idea de la solidaritat i la companyonia com a valors importants en la
formació de l’individu.



Convertir el joc en una eina educativa.



Familiaritzar els infants amb un vocabulari bàsic relacionat amb la navegació i la
pirateria

Continguts


El fenomen de la pirateria: realitat més enllà del mite cinematogràfic.



Diferenciació entre pirates i filibusters.



Diferents tipologies de vaixells de vela.



Costums pirates. Vida quotidiana; atacs pirates.



Imatge pirata: banderes, noms, trets distintius...



Rudiments d’orientació marinera: proa-popa

Capacitats


Pensar, crear, elaborar explicacions i exposar-les en públic.



La importància del treball en equip. La importància de compartir.



Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència, col·laborant amb el grup.
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Observar i explorar l’entorn immediat i participar en l’activitat.

Propostes didàctiques
Per a un millor aprofitament de l’activitat es recomana que treballeu el tema abans i
després de la visita. A continuació us fem una sèrie de propostes que podeu adaptar
segons les vostres necessitats i les del vostre alumnat.


Abans o després de la visita podeu cantar cançons, explicar contes de pirates perquè
l’alumnat es posi en situació.



Després de l’activitat completeu fer l’atrezzo de pirata que heu fet al museu. Feu-vos
una foto col·lectiva i publiqueu-la a les xarxes social i web del vostre centre educatiu.



Després de l’activitat dissenyeu la vostra bandera pirata. Penseu bé quins elements
voleu que hi surtin i quin significat li voleu donar.



Després de venir al museu, creeu el vostre tresor, amagueu-lo, dissenyeu el vostre
mapa del tresor, i convideu les famílies a que el trobin. Podeu fer una festa pirata.

Si ens feu arribar informació sobre els vostres treballs (article,
vídeo, presentació...) el publicarem al blog d’educació del
Museu Marítim de Barcelona.
Enllaços d’interès


Contes i cançons

El Pot Petit – Els pirates
https://www.youtube.com/watch?v=KEMPzVCLjZg
El Pot Petit – El pirata despistat
https://www.youtube.com/watch?v=V6IYH6rbxm0
Batucado, Educación musical – Els pirates i el tresor
https://www.youtube.com/watch?v=ga3F551R4-o
Les cançons de les Feretes – Pirates de la nit
https://apuntmedia.es/es/la-colla/infantil/les-cancons-de-les-feretes/pirates-de-la-nit
El cançoner del Mic – El ball dels pirates
https://www.youtube.com/watch?v=xqMXn1qrCkw&list=PLAEgyhwFFlNppBkYssGaRddE
_n_ySuPg8
Cromosoma - Les tres Bessones i les pirates
https://www.youtube.com/watch?v=I6I61XmPhbk


Atrezzo de pirates

https://www.youtube.com/watch?v=6MLwJpAqymg
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http://mangaporhombrocrafts.blogspot.com/2014/02/gorro-y-garfio-de-piratas.html


Banderes pirates

https://todobanderas.com/ca/59-Banderes-Pirates?p=2
https://simbologiadelmundo.com/banderas/banderas-piratas/

Com organitzo la visita



Feu la reserva de l’activitat trucant al 933 429 929 o envieu un correu a
reserves@mmb.cat



No dubteu en demanar informació i assessorament a l’equip educatiu del Museu
si necessiteu més informació per preparar el vostre projecte pedagògic.



Podeu fer la visita lliure al Museu per conèixer les seves exposicions.
Descarregueu-vos la informació en format pdf al web.
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