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Propostes
didàctiques

LA HISTÒRIA D’EN JAN
1.

Et sembla que L’entrenador de serps és un títol adequat al llibre? Per què?

2.

Podries posar-li un altre títol?

3.

Què t’ha semblat el fet que hi vagi sortint un personatge més a cada capítol?

4.

Com es diuen les serps d’aigua que vol entrenar en Jan?

LA VIDA REAL DELS PERSONATGES ANIMALS DEL CONTE
4.

Busca informació sobre les granotetes de Sant Antoni, com ara l’Antonieta.

5.

El grill de la P és molt bon cantaire; però..., saps com s’ho fan els grills per cantar?

3.

Què sol fer de dia, un grill?

4.

I de nit?

5.

Quina utilitat tenen, normalment, els seus ric-ric-ric?

6.

Creus que les serps d’aigua són perilloses? Explica-ho.

7.

De quin color són, generalment?

ALTRES QÜESTIONS RELACIONADES AMB EL LLIBRE I LA HISTÒRIA D’EN JAN
1. Has vist mai una competició de natació sincronitzada?

2. Si has dit que sí, què et sembla aquest esport? T’agradaria practicar-lo?

3. Què et sembla que cal per fer-ho?

4. Saps alguna pel·lícula o algun llibre en què la gent parli amb els animals? Si has dit
que sí, en recordes el nom? I els dels actors, director o autor?

5. Hi tens algun animal, a casa? En cas afirmatiu, quin?

6. Hi jugues? Com?

7. Has provat d’ensinistrar-lo? Sap fer alguna cosa especial?

8. Si poguessis parlar-hi, què li diries?
I què et sembla que et contestaria?

LA VIDA D’EN JAN
1. Quina idea et fas, quan comença el llibre, de com és la vida d’en Jan a casa seva?
o Amb qui viu?

o El van a veure, els seus amics i amigues? Per què t’ho sembla?

o Coneix l’entorn de la casa on viu?

2. I, en acabar el llibre, com veus que és aquesta vida d’en Jan a casa seva?
o Amb qui viu?

o El van a veure, els seus amics i amigues? Per què t’ho sembla?

o Coneix l’entorn de la casa on viu?

Si veus que les respostes són ara diferents, que quan has acabat el llibre has canviat
l’opinió inicial, intenta explicar-nos el perquè.

3. Quin ofici tenen els pares d’en Jan?
La mare:
El pare

4. Fins ben bé al final del llibre no descobrim que en Jan té una germana petita. Per què
creus que no ho diu de bon principi, que no en parla mai?

5. Et sembla que potser n’està gelós?

6. I tu, tens algun germà o alguna germana?

7. Si has dit que sí:
o Feu coses junts o cadascú va per separat?

o N’has sentit mai gelosia? Trobes que és normal tenir-ne o penses que més aviat
és una actitud que complica la vida de tothom?

FES TU EL TEU PROPI CONTE
Seguint l’estructura de L’entrenador de serps, pensa en uns quants personatges i escriu
en un full a part un relat curt amb la seva història.

