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Missió Carib és la segona entrega de la col·lecció 
«Agència Kronos. Tu decideixes la història» amb què 
es reinventen els clàssics llibrejocs dels anys 80. En 
aquesta història, en què els lectors són els protago-
nistes, cal prendre decisions i seguir les pistes per a 
resoldre el misteri que s’amaga darrere de la bande-
ra del vaixell del temut pirata Roberts. La narració fa 
salts entre pàgines segons la tria que fa qui llig, i d’ai-
xò dependrà que es resolga el misteri o no.

TEMÀTICA: la pirateria, la col·laboració, el treball 
en equip, la ciència i la imaginació.

GÈNERE: narrativa, llibrejoc. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància de la 
reflexió, la imaginació, la presa de decisions i la 
perseverança.

CLAUS PER A LA LECTURA
La presa de decisions
Aquest llibre t’obliga a reflexionar en cada pàgina, ja 
que de les decisions de qui el llig depén el final de la 
història. És important pensar bé cada moviment.

El desenvolupament de l’habilitat lingüística
Missió Carib és una bona eina per a aprendre vocabu-
lari nou sobre el món del mar i dels pirates, que no se 
sol trobar en altres lectures.

La perseverança
Els llibrejocs ajuden el lector a familiaritzar-se amb la 
lectura no lineal, de manera que caldrà tornar a co-
mençar la lectura si no es pren la decisió adequada. 
El llibre compta amb la Wikikronos i altres eines que 
complementen la lectura i la faciliten. 

MÉS RECURSOS
 Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

 Joc de Genially sobre les diferents 
missions de l’Agència Kronos.  

  Missió Pandèmia, primer títol 
de la col·lecció, o bé un altre sobre 
pirates, Pirates de la marjal de 
la col·lecció «El Micalet Galàctic».

  El Joc de Hnefatafl, disponible 
per a descarregar en el web 
de l’Agència Kronos. 

http://www.bromera.com
https://view.genial.ly/60a2296c58eca00d38ec246c
https://algareditorial-6828782.hs-sites.com/agencia-kronos-bromera

