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De pirates n’hi ha hagut des de temps tan immemorials com l’antiguitat. 
Alhora que sorgien les primeres rutes comercials marítimes, també ho 

feien els primers mariners disposats a guanyar-se la vida atacant i robant 
els béns d’altres vaixells. Però el moment de la Història conegut com 
l’l’edat d’or de la pirateriaedat d’or de la pirateria  es va donar entre els anys 1650 i 1730. Va ser 
durant aquest període que pirates de gran renom com Barbanegra, el 

Capità Kidd, Anne Bonny o Mary Read varen solcar els mars onejant la 
bandera negra a bord de les seves temibles naus. 

La vida del pirata

La vida dels pirates ens pot semblar intrigant i fascinant, però no ens hem de deixar portar per les 
aparences. Els pirates eren delinqüents que vivien vides molt difícils i cometien infàmies de tota mena 
per tal de sobreviure i enriquir-se. A més a més, per la seva desgràcia, aquest mitjà de vida no els 
acostumava a durar massa ja que molts d’ells morien en batalla o bé acabaven sent capturats per les 
autoritats i condemnats a mort pels seus crims.

Fins a nosaltres ha arribat la idea que els pirates escollien lliurement dedicar-se a aquesta 
“professió”, però no sempre era així. Algunes vegades els mariners es veien 
obligats a dedicar-se a una vida de crim després que els seus vaixells fossin 
capturats, i d’altres la pirateria era la única alternativa que els quedava per 
escapar de la vida de mariner mercant, dura i mal pagada.

Tresors i mapes

Quan pensem en pirates de seguida ens ve al cap la imatge de mapes i tresors enterrats, però aquesta 
idea es troba lluny de la realitat.

Si bé alguns pirates varen aconseguir robar grans fortunes i es varen fer molt rics, cal tenir en compte 
que la majoria de botins que aquests obtenien es composaven bàsicament de mercaderies ordinàries 
com menjar, aigua, alcohol, tabac, armes o roba, així com trossos de sabó, cordes i àncores, essent les 

medicines un dels botins més preuats. Tot i que aquests béns tenien el seu valor i podien ser 
revenuts en el mercat negre, no es tractava de riqueses que ningú enterraria en una illa 

deserta.

No obstant, sí que ens han arribat alguns casos concrets de pirates que van enterrar 
els seus tresors per diversos motius. Tot i ser-ne pocs, les seves històries resulten 
tan intrigants i fascinants que els tresors enterrats han acabat convertint-se en un 

dels elements més característics de la imatge clàssica de la pirateria.

Els Pirates
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Ulls tapats, garfis i cames de fusta

La majoria de disfresses pirates que podem comprar avui dia venen acompanyades d’un 
pegat, un garfi o una cama de fusta. Si bé aquestes imatges s’han exagerat una mica en 
l’imaginari actual, no es troben del tot lluny de la realitat.

Durant les ferotges batalles que es duien a terme, entre bales de canó, pistoles i 
espases, no era estrany que pirates i mariners acabessin perdent una mà, un peu 
o un ull. De fet, alguns Codis de Pirateria exposaven que en cas que un membre 
de la tripulació perdés alguna extremitat en batalla, aquest rebria una compensació 
i es podria quedar al vaixell tant temps com cregués convenient. 

Tot i així, si es sofria una lesió d’aquestes característiques, el més habitual era abandonar 
la pirateria, ja que les pròtesis de l’època no garantien que es pogués seguir treballant 
de manera eficaç en les dures tasques que requerien els vaixells.

Hisseu banderes!

Al contrari del que ens pot semblar, els pirates no duien la seva bandera 
desplegada tota l’estona. De fet, els vaixells pirates tenien diverses banderes 
i normalment feien volar banderes falses fins que es trobaven suficientment 

a prop dels seus objectius. Només abans d’atacar altres vaixells els pirates 
hissaven la seva banera, coneguda amb el nom de Jolly Roger.

La Jolly Roger era una bandera negra decorada amb esquelets i espases que servia per 
advertir a les altres naus sobre el seu terrible destí en cas que aquestes no es volguessin rendir. 
Si presentaven rendició, els pirates perdonaven la vida de la tripulació de la nau, però en cas que 
aquesta presentés resistència, els ossos sobre el fons negre els indicaven que no oferien cap treva 

i que garantirien la mort de tota la tripulació.

2..  Com era la vida dels pirates i per què era així?

1. A quina època de la Història va tenir lloc l’edat d’or de la pirateria?

La Prehistòria

L’Edat Antiga

L’Edat Mitjana

L’Edat Moderna

L’Edat Contemporània 

Activitats
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5. Digues si aquestes afirmacions són certes o falses:

Era comú que els pirates enterressin els seus tresors i en dibuixessin mapes.

Els botins més habituals dels pirates eren l’or, la plata i les joies.

La medicina era un dels botins més preuats pels pirates.

La vida pirata era fàcil i senzilla, per això molts mariners es convertien en pirates.

Molts pirates acabaven morts o capturats per les autoritats.

Si els pirates perdien una mà, un peu o un ull rebien una compensació.

Els pirates duien la seva bandera desplegada tota l’estona per fer saber que eren pirates.

La bandera dels pirates rebia el nom de Jolly Roger.

Reflexiona: Creus que valia la pena dedicar-se a la pirateria?

4. Què passava si un pirata perdia una mà, un peu o un ull en mig del combat?

3. Què vol dir “essent les medicines un dels botins més preuats”? Per què creus que eren un botí preuat?
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De pirates n’hi ha hagut des de temps tan immemorialsimmemorials com l’antiguitat. Alhora 
que sorgien les primeres rutes comercials marítimes, també ho feien els primers 

mariners disposats a guanyar-se la vida atacant i robant els bénsbéns d’altres 
vaixells. 

Però el moment de la Història conegut com l’edat d’or de la pirateria es va 
donar entre els anys 1650 i 1730. Va ser durant aquest període que pirates 

de gran renom com Barbanegra, el Capità Kidd, Anne Bonny o Mary Read  
varen solcar els mars onejant la bandera negra a bord de les seves temibles 

naus. 

La vida del pirata

La vida dels pirates ens pot semblar intrigant i fascinant, però no ens hem de deixar portar per 
les aparences. Els pirates eren delinqüents que vivien vides molt difícils i cometien 
infàmiesinfàmies de tota mena per tal de sobreviure i enriquir-se. A més a més, per la 
seva desgràcia, aquest mitjà de vida no els acostumava a durar massa ja 
que molts d’ells morien en batalla o bé acabaven sent capturats per les 
autoritats i condemnats a mort pels seus crims.

Tresors i mapes

Quan pensem en pirates de seguida ens ve al cap la imatge de mapes i tresors enterrats, però 
aquesta idea es troba lluny de la realitat.

Si bé alguns pirates varen aconseguir interceptar naus amb grans fortunes i es varen fer 
molt rics, cal tenir en compte que la majoria de botinsbotins que aquests obtenien es composaven 

bàsicament de mercaderiesmercaderies ordinàries com menjar, armes, roba o sabó que ningú enterraria 
en una illa deserta.

No obstant, sí que ens han arribat alguns casos concrets de pirates que van enterrar els 
seus tresors per diversos motius. Tot i ser-ne pocs, les seves històries resulten tan 

intrigants i fascinants que els tresors enterrats han acabat convertint-se en un dels 
elements més característics de la imatge clàssica de la pirateria.

Ulls tapats, garfis i cames de fusta

La majoria de disfresses pirates que podem comprar avui dia venen acompanyades d’un 
pegatpegat, un garfi o una cama de fusta. Si bé aquestes imatges s’han exagerat una mica en 
l’imaginari actual, no es troben del tot lluny de la realitat.

Durant les ferotges batalles que es duien a terme, entre bales de canó, pistoles i 
espases, no era estrany que pirates i mariners acabessin perdent una mà, un peu o un 
ull. De fet, alguns Codis de Pirateria exposaven que en cas que un membre de la tripulació 
perdés alguna extremitat en batalla, aquest rebria una compensació i es podria quedar al 
vaixell tant temps com cregués convenient. 
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Hisseu banderes!

Al contrari del que ens pot semblar, els pirates no duien la seva bandera 
desplegada tota l’estona. De fet, els vaixells pirates tenien diverses 

banderes i normalment feien volar banderes falses fins que es trobaven 
suficientment a prop dels seus objectius. Només abans d’atacar altres vaixells 

els pirates hissavenhissaven la seva banera negra decorada amb esquelets, coneguda amb el 
nom de Jolly Roger.

1. A quina època de la Història va tenir lloc l’edat d’or de la pirateria?

La Prehistòria

L’Edat Antiga

L’Edat Mitjana

L’Edat Moderna

L’Edat Contemporània 

Activitats
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3. Què solien contenir els botins que capturaven els pirates?

4. Què passava si un pirata perdia una mà, un peu o un ull en mig del combat?

2. Relaciona aquestes paraules de la lectura amb el seu significat. Si no les coneixes, pots buscar-les al 
diccionari:

Immemorial

Béns

Infàmies

Botí

Mercaderies

Pegat (ocular)

Hissar (la bandera)

Fer pujar enlaire una roba estirant la corda on està agafada.

Coses que tenen valor pels humans: diners, roba, menjar...

Tros de tela que servia per tapar un ull.

Conjunt de les coses de valor que els vencedors als vençuts.

D’origen tan llunyà que se n’ha perdut la memòria.

Cosa mal feta, una gran maldat.

Coses que es poden comprar i vendre.



5. Digues si aquestes afirmacions són certes o falses:

Era comú que els pirates enterressin els seus tresors i en dibuixessin mapes.

Els botins més habituals dels pirates eren l’or, la plata i les joies.

La vida pirata era fàcil i senzilla, per això molts mariners es convertien en pirates.

Molts pirates acabaven morts o capturats per les autoritats.

Si els pirates perdien una mà, un peu o un ull rebien una compensació.

Els pirates duien la seva bandera desplegada tota l’estona per fer saber que eren pirates.

La bandera dels pirates rebia el nom de Jolly Roger.

Reflexiona: Creus que valia la pena dedicar-se a la pirateria?

Sopa de lletres: 

Pirata
Botí
Vaixell
Canó
Tresor
Pegat
Garfi
Bandera
Espasa
Mariner
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De pirates n’hi ha hagut des de temps molt antics. molt antics. Alhora que sorgien les primeres 
rutes comercials marítimes, també ho feien els primers mariners disposats a 
guanyar-se la vida atacant i robant les mercaderiesmercaderies d’altres vaixells. 

La vida del pirata

La vida dels pirates ens pot semblar intrigant i fascinant, però no ens hem de deixar 
portar per les aparences. Els pirates eren delinqüentsdelinqüents que vivien vides molt difícils i 
cometien infàmiesinfàmies de tota mena per tal de sobreviure i enriquir-se, i a més a més, 
molts acabaven morts en batalla o capturats per les autoritats i condemnats a 
pels seus crims.

Tresors i mapes

Quan pensem en pirates de seguida ens ve al cap la imatge de mapes i tresors enterrats, però 
aquesta idea es troba lluny de la realitat, ja que la majoria de botinsbotins que els pirates obtenien es 

composaven bàsicament de mercaderiesmercaderies ordinàries com menjar, armes, roba o sabó que ningú 
enterraria en una illa deserta.

No obstant, sí que se sap d’alguns casos concrets de pirates que van enterrar els seus tresors 
per diversos motius. Tot i ser-ne pocs, les seves històries resulten tan intrigants i fascinants 

que han acabat convertint-se en un dels elements més característics de la pirateria.

Ulls tapats, garfis i cames de fusta

La majoria de disfresses pirates que podem comprar avui dia venen acompanyades d’un pegatpegat, 
un garfi o una cama de fusta, elements que no es troben del tot lluny de la realitat.

Durant les ferotges batalles que es duien a terme, entre bales de canó, pistoles i espases, 
no era estrany que pirates i mariners acabessin perdent una mà, un peu o un ull. Però el 
més habitual, si es sofria una lesió d’aquestes característiques, era abandonar la pirateria.

Hisseu banderes!

Al contrari del que ens pot semblar, els pirates no duien la seva bandera desplegada 
tota l’estona. De fet, els vaixells pirates tenien diverses banderes i normalment feien 
volar banderes falses fins que es trobaven suficientment a prop dels seus objectius. 

Només abans d’atacar altres vaixells els pirates hissavenhissaven  la seva banera negradecorada 
amb esquelets, coneguda amb el nom de Jolly Roger.

Els Pirates
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2..  Com era la vida dels pirates?

1. Relaciona aquestes paraules de la lectura amb el seu significat. Si no les coneixes, pots buscar-les al 
diccionari:

Activitats
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3. Què solien contenir els botins que capturaven els pirates?

Or, plata i joies.

Béns ordinàries com menjar, armes, roba o sabó.

4. Quin nom rebia la bandera negra pirata?

InfàmiesInfàmies

BotíBotí

MercaderiesMercaderies

Pegat (ocular)Pegat (ocular)

Hissar (la bandera)Hissar (la bandera)

Fer pujar enlaire una roba estirant la corda on està agafada.Fer pujar enlaire una roba estirant la corda on està agafada.

Tros de tela que servia per tapar un ull.Tros de tela que servia per tapar un ull.

Conjunt de les coses de valor que els vencedors als vençuts.Conjunt de les coses de valor que els vencedors als vençuts.

Cosa mal feta, una gran maldat.Cosa mal feta, una gran maldat.

Coses que es poden comprar i vendre.Coses que es poden comprar i vendre.

5. Digues si aquestes afirmacions són certes o falses:

Era comú que els pirates enterressin els seus tresors i en dibuixessin mapes.

La vida pirata era fàcil i senzilla, per això molts mariners es convertien en pirates.

Molts pirates acabaven morts o capturats per les autoritats.

Els pirates duien la seva bandera desplegada tota l’estona per fer saber que eren pirates.



Reflexiona: Creus que valia la pena dedicar-se a la pirateria?

Sopa de lletres: 

Completa i pinta:

Pirata
Botí
Vaixell
Canó
Tresor
Pegat
Garfi
Bandera
Espasa
Mariner
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La vida del pirata

La vida dels pirates ens pot semblar molt fascinant, 
però no hem d’oblidar que eren delinqüents que 
vivien vides molt difícils i que cometien crims de 
tota mena per tal de sobreviure i enriquir-se.

Tresors i mapes

Solem relacionar els pirates amb mapes i tresors 
enterrats, però en realitat la majoria de botins 
que els pirates obtenien eren bàsicament menjar, 
armes, roba, sabó i una mica de diners. Coses que 
ningú enterraria en una illa deserta.

Pegats, garfis i cames de fusta

Durant les ferotges batalles dels pirates no era 
estrany que acabessin perdent una mà, un peu o 
un ull. Per això sovint dibuixem els pirates amb 
pegats, garfis i cames de fusta.

Hisseu banderes!

Els vaixells pirates normalment feien volar 
banderes falses. Només abans d’atacar altres 
vaixells hissaven la seva banera negra decorada 
amb esquelets, coneguda amb el nom de Jolly 
Roger.

Els Pirates

Nom: ................................................................................................................................................. Curs: ...........................

Data: .........................................................................................................................................................................................
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Els pirates eren mariners que es guanyaven la vida atacant i robant altres vaixells. 



2..  Com era la vida dels pirates?

4..  Les batalles dels pirates eren...

1. A què es dedicaven els pirates?

Activitats
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3. Què solien contenir els botins que capturaven els pirates?

Or, plata i joies.

Menjar, armes, roba, sabó i algunes monedes.

A transportar i vendre mercaderies.

A atacar i robar altres vaixells.

Molt dura i difícil.

Molt senzilla i tranquil·la.

Molt dures, no era estrany que acabessin perdent una mà, un peu o un ull.

Molt fàcils i senzilles.

Roger Jolly.

Jolly Roger.

5. Quin nom rebia la bandera negra pirata?

Reflexiona amb els companys: Creus que valia la pena dedicar-se a la pirateria?

Completa i pinta:



Nom: .......................................................................................... Curs: ......................
Data: .............................................................................................................................
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La vida del pirata

La vida dels pirates ens pot semblar 
molt fascinant, però no hem d’oblidar 
que eren delinqüents que vivien vides 
molt difícils i que cometien crims de 
tota mena per tal de sobreviure i 
enriquir-se.

Tresors i mapes

Solem relacionar els pirates amb 
mapes i tresors enterrats, però en 
realitat la majoria de botins que els 
pirates obtenien eren bàsicament 
menjar, armes, roba, sabó i una 
mica de diners. Coses que ningú 
enterraria en una illa deserta.

Pegats, garfis i cames de fusta

Durant les ferotges batalles dels 
pirates no era estrany que acabessin 
perdent una mà, un peu o un ull. 
Per això sovint dibuixem els pirates 
amb pegats, garfis i cames de fusta.

Hisseu banderes!

Els vaixells pirates normalment 
feien volar banderes falses. Només 
abans d’atacar altres vaixells 
hissaven la seva banera negra 
decorada amb esquelets, coneguda 
amb el nom de Jolly Roger.

Els Pirates
Els pirates eren mariners que es guanyaven la vida atacant i robant altres 
vaixells. 



2..  Com era la vida dels pirates?Com era la vida dels pirates?

4..  Les batalles dels pirates eren...Les batalles dels pirates eren...

1. A què es dedicaven els pirates?A què es dedicaven els pirates?

Activitats
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3. Què solien contenir els botins que capturaven els pirates?Què solien contenir els botins que capturaven els pirates?

Or, plata i joies.
Béns ordinàries com menjar, armes, roba o sabó.

A transportar i vendre mercaderies.
A atacar i robar altres vaixells.

Molt dura i difícil.
Molt senzilla i tranquil·la.

Molt dures, no era estrany que acabessin perdent una mà, un peu o un ull.
Molt fàcils i senzilles.

Roger Jolly.
Jolly Roger.

5. Quin nom rebia la bandera negra pirata?Quin nom rebia la bandera negra pirata?

Reflexiona amb els companys: Creus que valia la pena dedicar-se a la pirateria?

Completa i pinta:



Nom: ................................................................................................................................................. Curs: ...........................

Data: .........................................................................................................................................................................................
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La vida del pirata

LA VIDA DELS PIRATES ENS POT SEMBLAR 
MOLT FASCINANT, PERÒ NO HEM D’OBLIDAR 
QUE EREN DELINQÜENTS QUE VIVIEN VIDES 
MOLT DIFÍCILS I QUE COMETIEN CRIMS DE TOTA 
MENA PER TAL DE SOBREVIURE I ENRIQUIR-SE.

Tresors i mapes

SOLEM RELACIONAR ELS PIRATES AMB MAPES 
I TRESORS ENTERRATS, PERÒ EN REALITAT 
LA MAJORIA DE BOTINS QUE ELS PIRATES 
OBTENIEN EREN BÀSICAMENT MENJAR, 
ARMES, ROBA, SABÓ I UNA MICA DE DINERS. 
COSES QUE NINGÚ ENTERRARIA EN UNA ILLA 
DESERTA.

Pegats, garfis i cames de fusta

DURANT LES FEROTGES BATALLES DELS 
PIRATES NO ERA ESTRANY QUE ACABESSIN 
PERDENT UNA MÀ, UN PEU O UN ULL. PER 
AIXÒ SOVINT DIBUIXEM ELS PIRATES AMB 
PEGATS, GARFIS I CAMES DE FUSTA.

Hisseu banderes!

ELS VAIXELLS PIRATES NORMALMENT FEIEN 
VOLAR BANDERES FALSES. NOMÉS ABANS 
D’ATACAR ALTRES VAIXELLS HISSAVEN LA 
SEVA BANERA NEGRA DECORADA AMB 
ESQUELETS, CONEGUDA AMB EL NOM DE 
JOLLY ROGER.

Els Pirates

ELS PIRATES EREN MARINERS QUE ES GUANYAVEN LA VIDA ATACANT I ROBANT ALTRES VAIXELLS. 



2..  COM ERA LA VIDA DELS PIRATES?

4..  LES BATALLES DELS PIRATES EREN...

1. A QUÈ ES DEDICAVEN ELS PIRATES?

Activitats
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3. QUÈ SOLIEN CONTENIR ELS BOTINS QUE CAPTURAVEN ELS PIRATES?

OR, PLATA I JOIES.

MENJAR, ARMES, ROBA,SABÓ I ALGUNES MONEDES.

A TRANSPORTAR I VENDRE MERCADERIES.

A ATACAR I ROBAR ALTRES VAIXELLS.

MOLT DURA I DIFÍCIL.

MOLT SENZILLA I TRANQUIL·LA.

MOLT DURES, NO ERA ESTRANY QUE ACABESSIN PERDENT UNA MÀ, UN PEU O UN ULL.

MOLT FÀCILS I SENZILLES.

ROGER JOLLY.

JOLLY ROGER.

5. QUIN NOM REBIA LA BANDERA NEGRA PIRATA?

Reflexiona amb els companys: CREUS QUE VALIA LA PENA DEDICAR-SE A LA PIRATERIA?

Completa i pinta:



Més recursos disponibles a: Més recursos disponibles a: saviament.comsaviament.com

Si necessites un material a mida, no dubtis en demanar-lo!Si necessites un material a mida, no dubtis en demanar-lo!

Si detectes algun error o vols suggerir algun canvi, pots escriure a Si detectes algun error o vols suggerir algun canvi, pots escriure a 
info@saviament.cominfo@saviament.com

Espero que aquest material et sigui d’utilitat. Espero que aquest material et sigui d’utilitat. 

El teu feedback serà molt apreciat!El teu feedback serà molt apreciat!
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