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El carter de
l'espai 2.
Els pirates
galàctics

PROPOSTA DE LECTURA BEN
DESLLIGADA

Un tastet abans de llegir

En Bob és el millor carter del servei de correu
planetari. Comença el seu dia a dia amb només una
carta per entregar. La Marta és la nova cartera en
pràctiques i tots dos creuen que serà fàcil: només
una carta per entregar al Sr. Rei.
No saben que durant el servei es trobaran amb en
Pasqual i més tard amb els pirates galàctics , una

colla que no para d ’ embolicar la troca .

Per saber alguna cosa de l’autor del llibre

En Guillaume Perreault va néixer a Canadà i
també hi viu . Es dedica a escriure i dibuixar
còmics per a nens i nenes i per a joves . Quan no
està escrivint o dibuixant còmics , també fa
il · lustracions per a publicitat .
El que més li agrada imaginar són personatges
singulars i forts i un munt d ’ aventures , i com més
galàctiques i extravagants , millor .

Per saber alguna cosa de la traductora del llibre

La Susana Tornero viu allà on el vent no para de
bufar , a l ’ Empordà . Fa molts anys que es dedica a
bastir ponts entre autors i autores que escriuen
en francès o anglès, i nosaltres, ja que ella ens
els fa arribar en català.

Elements QUE CAL destacar
Per fer una pausa

Les guardes del llibre
La colla que treballa al servei del correu
planetari
Les ciutats i els planetes que visiten
Els capítols
El nebot del Rei

Ara et toca a tu!
Porta de casa una capsa de cartró
que ja no facis servir. També en pots
demanar una en alguna botiga del
barri i reutilitzar-la.
Busca papers, cola i tisores. Fes un
tall per on poder tirar les cartes i
també una petita porta per poder
treure-les.
Aquest serà el nom de la bústia:
“Diguem-nos coses boniques”.
Escriu una carta a un company de
classe, una o tantes com vulguis i
explica-li allò que més t'agrada
d’ella o d’ell, o destaca allò que fa
molt bé.
Explica a la classe com funciona la
bústia; només s’hi poden posar
cartes a on ens diguem coses
boniques. Un cop a la setmana, fes
com en Bob i reparteix als seus
destinataris les cartes.

Ara et toca a tu!
Segur que rebre una carta amb
coses boniques , puja l ’ ànim a
la classe .
Demana a la teva tutora que et
doni un cop de mà, ja que les
cartes que no diguin coses
boniques no seran acceptades .
També es poden fer cartes a tota
la classe i hi pot participar la
tutora i tot l’equip de mestres de
l’escola.
T ’ imagines si la directora o el
director també rep una carta?
Entra a la lliga dels carters
planetaris!
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