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Proposarem als alumnes 
que escriguen l’aventura 
de com el pirata Geniverí 
va obtindre el títol de 
senyor de les terres del 
sud. No oblideu que hi ha 
d’apa réixer també el Terra-
trèmol!

INDIVIDUAL

Demanarem als alumnes que descriguen com canvia la perso-
nalitat de Virgili entre el començament de la història i el � nal. 

INDIVIDUAL

Després de rebre la carta de la notaria, Virgili fa un repàs rà-
pid entre els membres de la seua família per a endevinar 
qui ha pogut deixar-li una herència. Finalment, resulta que 
Geniverí és cosí tercer de sa mare. Pot ser que, entre la família 
més pròxima, els lectors també tinguen algú que no cone-
guen o que no recorden. Per a evitar-ho, cada un pot dema-
nar ajuda als pares i avis per a fer el seu arbre genealògic. 
Mireu que ningú siga un pirata!

GRUP

Sembla que a Cuba tot el món coneix Geniverí de Gomara 
i Sanfasó i les seues proeses. Preguntarem als xiquets si ells 
coneixen les aventures d’algun altre pirata (real o � ctici) 
tan famós com Geniverí. Si no en coneixen cap, els proposa-
rem que facen una recerca en Internet perquè l’endemà tots 
puguen contar les històries que hi hagen trobat.

CIÈNCIES SOCIALS

Portarem a classe uns mapes de l’illa de Cuba i els demanarem 
que, mirant el llibre, tracten de trobar totes les ciutats on va 
el notari Avellaneda. Intenteu reconstruir el camí que fan 
Virgili i Carlota amb el microbús d’Ernesto. 

Perquè ens convida a acom-
panyar el pací� c Virgili 
en un viatge a Cuba per a 
fer-se càrrec... de l’herència 
d’un pirata!

Virgili viu tranquil·lament 
amb una rutina � xa que 
no altera mai. Però la seua 
vida es veurà interrom-
puda quan els trigèmins 
Bermell li diuen que ha re-
but l’herència del pirata 
Geniverí de Gomara i San-
fasó, parent llunyà de sa 
mare. Acompanyat per 
Carlota, Virgili viatja cap 
a Cuba amb l’objectiu de 
prendre possessió del vai-
xell Terratrèmol i negociar 
amb la seua tripulació.

Per a xiquets amb un cert 
hàbit lector, perquè encara 
que el vocabulari és senzill, 
la narració té una extensió 
considerable. Especialment 
recomanat per als lectors 
als quals els agraden els 
viatges i els més peresosos 
per a fer les coses.

L’herència pirata Teresa Broseta Superació personal. 
Geografia i viatges

Anem 
a l’aventura!

Sentit d’iniciativa 
y esperit emprenedor. 
Consciència 
i expressions culturals

Ciències socials
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