
  

 

 

EN JAN TOTLIFAN 
 

 
 
Aquesta és la història d’en Jan, un nen que de petit a casa seva li 
feien tot, així que no li calia aprendre a fer res si ell no volia... Quan 
es va fer gran va tenir un ajudant, en Nicolau, que també li feia tot. 
Però un dia, quan en Nicolau va tenir prou diners, va dir-li que s’en 
volia anar a viure tranquil a les Illes Verdes.  
En Jan no sabia viure sense ajuda: ni vestir-se, ni cordar-se les 
sabates, ni tan sols de menjar-se la sopa era capaç...! 

 



  

 

 
 
Així que va decidir emprendre un llarg viatge per trobar en Nicolau 
travessant camps i ciutats, i llocs desconeguts per ell com una 
granja i un port. I va passar que a poc a poc, va anar aprenent 
moltes coses. 
Quan va arribar per fí a les illes Verdes i el va trobar, se’n va adonar 
que ja sabia fer gairebé de tot i que no calia que algú altre li fés res. 
Llavors va decidir quedar-s’hi a viure i ajudar en Nicolau amb la 
seva parada ambulant de gelats, com dos bons amics. 
        

Fitxa tècnica: 

Manipuladors: Núria Benedicto, Olga Jiménez i Albert Albà 

Tècnica: Titelles manipulats sobre taula 

Direcció: Guillem Albà 

Escenografia: Alfred Casas 
Construcció: Cia L’Estaquirot, Alfred Casas, Pedro Jiménez 

Música original: Ferran Martínez 

Creació, producció i realització: L’Estaquirot teatre 

Durada: 50 minuts. 

Espai escènic: 7 x 5 metres  

Potencia elèctrica: 4.000 W, 220 V 
La il·luminació va incorporada a l’escenografia i ho porta la companyia  



  

 

 
               

Aprofitament didàctic: 
Us proposem una petita guia per treballar aquest espectacle. 

Això és tan sols una referència que podeu adaptar, segons el vostre treball i 

d’acord amb el nivell de cada grup de nens i nenes. 
Aquest espectacle l’hem pensat principalment per a nens d’educació 

infantil i cicle inicial. 

 
Parlar de l'obra i fer preguntes de comprensió. 
Parlar dels dos personatges, del seu caràcter i les seves habilitats  
El protagonista de la història no sabia fer res i és possible que si el seu ajudant 
no hagués marxat, mai hauria après a fer res. 
 
Parlar de les coses que s’han après a fer. 
Enumerar coses que sabem fer, les que hem après durant l’últim any. 
Coses que encara no sabem fer, però els nostres pares si. 
Coses que hem après a fer avui. 
Enumerar feines de casa i qui les fa, parlar de que tothom les pot fer i que 
podem aprendre a fer feines que no sabem fer.  
 
Parlar dels diners, per a què es poden fer servir. 
Qui tenia més diners ? 
Qui sabia fer més coses ? 
I si perds els diners? 
 
Parlar dels oficis, dels que hem vist: 



  

 

 
Els pagesos, els pastors, els pescadors. 
Fer memòria dels animals que han sortit a la granja. 
 
Parlar del cultiu de les plantes: Les plantes que es cultiven sota terra i no les 
veiem, com les patates o les pastanagues. I les que podem veure com van 
creixent, com les tomaqueres o les mongeteres. 
Podem aprofitar per observar un hort. 
 
Parlar d’on surten alguns dels productes que trobem al supermercat com els 
ous i la llet. 
Hem vist que les gallines ponien ous. La llet pot ser de vaca, però també 
d’ovella o de cabra. Hem vist un ramat de cabres. Aprofitar per parlar de 
l’alimentació d’ovelles , de la pastura, de la neteja dels boscos. 

 
 



  

 

 
Parlar de les bicicletes, de l’energia, de la dinamo que fa llum. Fer la comparació 
amb els cotxes, parlar del carburant, la contaminació, el fum, dels cotxes 
elèctrics... 
Parlar de la circulació  
Què signifiquen els colors dels semàfors?  
 

Dibuixar els personatges que han sortit. 
Fer un llibret amb els dibuixos de les coses que han passat al conte, repartir les 
pàgines per escenes. 
Provar de crear un conte nou entre tots. 

“Vet aquí una vegada ................” 
 
Construir un titella amb una bola de suro o cartolina. 
Construir una ombra xinesa 
 
Parlar dels diferents ingredients que es necessiten per fer un gelat. 
Mirar els dibuixos i la recepta que ens ha donat la companyia. 
 
Entrar a la pàgina web de la companyia.  

 
Veure coses d’ aquest espectacle: fotos, cançons... 
Mirar si hem vist algun altre dels espectacles que ha fet la companyia.  
 

 



  

 

 

 
 
 
 

 
 


