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Envia aquesta pàgina a editorialbambu@editorialbambu.com
i participaràs en el sorteig d’un lot de llibres.

D’acord amb el que es disposa en la LOPD, Editorial Casals i
Combel Editorial l’informen que les seves dades s’han incorporat
a un fitxer responsabilitat nostra, declarat davant el RGPD, on
restaran sota la més estricta confidencialitat. La seva finalitat és
la de satisfer els lícits objectius del grup, gestionar la prestació
dels nostres serveis i fer-li arribar ofertes i informacions que el
puguin interessar.
Així, considerem que vostè consent expressament al tractament
d’aquestes dades per part d’Editorial Casals i Combel Editorial,
consentiment que podrà revocar mitjançant els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, que pot exercir adreçant-se
amb una fotocòpia del DNI a les nostres oficines del carrer Casp,
79; 1r pis; 08013 Barcelona.

No m’ha agradat perquè

Marca les teves preferències.
M’agraden les històries:

de

de por

d’aventures

de fantasia
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d’animals

de valors

d’humor

d’amistat
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Amics per sempre
En Jan Pol és el personatge principal d’aquesta història, però n’hi ha d’altres, de personatges, i l’ajuden a
resoldre el misteri. Sabries dir qui són amb un dibuix? Si vols, et pots inventar un nom per a ells…
si és que no en tenen.

La mare d’en Jan Pol sempre li diu que no deixi la porta del jardí oberta perquè algun dia es trobaran el llop
assegut a la butaca del menjador mirant el telenotícies mentre espera un bon tiberi. Com t’imagines, tu,
aquest llop? Fes un dibuix del menjador de casa teva amb el llop assegut a la butaca.

Què creus que pot ser per a un llop un bon tiberi? Subratlla les opcions que et semblin més adients:

pastíß 'de nata i trufa

'arròß bullit

sopa 'de 'galetß

'gelat 'de vainilla 'gallina lloca xai ben tendre

Caputxeta Vermella
treß porquetß
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Quines coses que passen!
En Jan Pol diu que vol ser el millor detectiu del món. I
per ser el millor detectiu cal complir uns requisits que
ell ens explica.
Recordes quins són?

Anota’ls en aquest bloc.
Si creus que hi ha algun requisit més que en Jan Pol
no ha previst, anota’l també!

Imagina’t que fiquem la mà en un forat i trobem… totes les coses que hi ha a continuació. Quins objectes creus que poden ser? Fes-ne un dibuix.

•

Una cosa freda

•

Una cosa tova

•

Una cosa calenta

•

Una cosa suau

•

Una cosa dura

•

Una cosa enganxosa
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Seguim les pistes
Les històries de detectius són com una roda: si segueixes el fil t’acaben conduint a l’inici de la història.
Omple els buits d’aquesta roda amb les pistes que va trobant en Jan Pol.

TOVALLÓ
AMB TRES TAQUES
D’OLI DAMUNT
LA TAULA

En Jan Pol fa de detectiu
Marta Jarque

5

Juguem amb les paraules
Llegeix aquestes tres expressions:

Ulls com taronges

Sac de pèl canós

Fila índia

Recordes en quin moment de la història surten aquestes expressions o a qui fan referència?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Llegeix el diàleg que trobaràs a continuació:
«—Sí, pare, ara baixo. De què me l’has fet, l’entrepà? —ha cridat en Jan Pol des de la seva habitació mentre es posava els texans.
—De formatge tendre!
—De formatge vendre?
—Tendre, Jan Pol, tendre!»
En Jan Pol entén “vendre” en lloc de “tendre”. Se t’acut per quines altres paraules també podria confondre
“tendre”?
A tu t’ha passat alguna vegada? Explica’ns l’anècdota!
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Recordes algun altre refrany com el que hi ha al final d’aquesta història?

I vet aquí un entrepà,
i vet aquí un gat,

que aquest conte s’ha acabat.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Juguem amb les il·lustracions

En Jan Pol espera trobar-se un entrepà de formatge
tendre. Dibuixa i pinta damunt del plat l’esmorzar
que t’agradaria trobar-hi.

Quants gats hi ha en aquesta il·lustració?
Posa’ls un nom a cadascun com si fossin
teus, segur que al Jan Pol no li importa
compartir les seves mascotes!
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El boca-orella
Segur que aquesta història pot agradar als teus amics. Però què podem fer perquè s’engresquin a llegir-la?
Tria una d’aquestes propostes i comprova si funciona!
Proposta A: Posem la mel a la boca
Dibuixa en Jan Pol i explica breument quin misteri ha de resoldre perquè els teus companys quedin encuriosits
esperant com continua…, i llavors els dius que per saber com acaba s’han de llegir el llibre!

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Proposta B: Per als amics dels animals
Dibuixa un parell de personatges que surtin a la història i escriu breument com ajuden en Jan Pol a resoldre
el misteri. Segur que els teus amics volen saber quins altres animals hi surten!

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Tornem-hi!
Rellegeix aquest fragment i, després, respon
les preguntes:

Un cop ha pogut treure el nas per
damunt la primera teula, ha vist la
cosa més bonica del món: cinc

gatets acabats de néixer que s’es-

calfaven l’un a l’altre. Intentaven
obrir els ulls, però no podien perquè
encara tenien les pestanyes enganxades. En canvi, els ulls d’en Jan Pol
ara semblaven dues taronges.

1. En Jan Pol s’esperava trobar-se amb els cinc gatets?
________________________________________________________________________________________________________

2. Com es queda en Jan Pol quan els veu?
________________________________________________________________________________________________________

3. Per què creus que per a en Jan Pol són la cosa més bonica del món?
________________________________________________________________________________________________________

4. Si en Jan Pol hi acostés la mà, com a bon detectiu, i els toqués sense mirar-los, quin tipus de cosa
palparia?
________________________________________________________________________________________________________
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Anem més enllà
El joc del detectiu
Demaneu a algun company a qui li agradi fer de detectiu que surti de la classe una estona. Quan sigui fora,
amagueu un objecte en algun racó de la classe i inventeu-vos tres o quatre pistes que col·locareu estratègicament. Un cop tot en ordre, feu passar “el detectiu” perquè esbrini què ha passat amb l’objecte perdut.

•

Qui ha estat el detectiu?

________________________________________________________________________________________________________

•

Quines pistes s’han donat?

________________________________________________________________________________________________________

•

Quin era l’objecte perdut?

________________________________________________________________________________________________________

