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PROGRAMACIÓ PILOT “HIVERN” 
 
PROGRAMACIÓ INTERVENCIONS APLEC 
 
PERÍODE GENER-FEBRER (5 SETMANES) 
 

 
 
SEGONA SETMANA DEL 13 AL 17 DE GENER: 
 
Centre d’interès: l’hivern. 
 

 CLASSES CICLE 2 I 3. 
 

L’INT. comença la sessió tornant a dir el conte de la setmana passada.  
 

Conte d’hivern:  
 

“Hi havia una vegada un jove pastor que vivia a Fillols, un vilatge ben bonic que 

es troba al pendent del Canigó, a la comarca del Conflent.  

Sempre sortia molt d’hora de casa. A l’hivern feia molt fred a Fillols. Abans de 

sortir de casa es posava un jersei gruixut de llana, una bufanda i una gorra per 

protegir-se del fred.  

Sortia tan d’hora que el cel encara era negre. Hi havia la lluna i unes quantes 

estrelles i el pastoret se les mirava totes abans d’anar a recossirar el ramat. 

Un cop recuperades les ovelles, el pastoret les saluda una a una amb un... 

Bon dia, ovella 1. 

Bon dia, ovella 2. 

Bon dia, ovella 3. 

Bon dia, ovella 4. 

Bon dia, ovella 5... I així fins a cinquanta!!! 

Després de saludar-les personalment una a una, les portava a pasturar per tota 

la muntanya i ell, no mancava pas mai d’admirar el cim del Canigó, la muntanya 

màgica dels catalans, mentre el seu gos, que se deia Guau Guau vigilava el 

ramat.  
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De cops plovia, de cops nevava, però estava acostumat al temps que hi feia. 

Unes hores més tard, el pastoret, el ramat i el ca, se’n tornaven muntanya avall 

cap a Fillols.  

             I cada tarda quan el pastoret tornava al vilatge, els veïns li preguntaven:   

- Pastoret, d’on véns? 

- De la muntanya, de la muntanya. 
- Pastoret d’on véns? 
- De la muntanya a veure el temps. 
- I quin temps hi fa? 
- Plou i neva, plou i neva. 
- I quin temps hi fa? 
- Plou i neva i nevarà! 

 
I conte contat, ja s’ha acabat. 

 
 
Aquestes preguntes les poden respondre entre tots, de cicle 2 i cicle 3. 

 
Preguntes:  

 
1. On viu el pastoret, a Perpinyà o a Fillols?  

 
2. A on porta el ramat, a la platja o a la muntanya? 

 
3. Què li pregunten els veïns del poble quan el veuen arribar?  

 
4. Quin temps fa ara mateix? 

 

 

Recordeu aqueixes cinc peces de roba? Relaciona cada mot amb el seu dibuix. 

ABRIC  

BUFANDA  

GUANTS  

JERSEI  

GORRA 
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Busqueu dins la il•lustració almenys 7 objectes que comencin per la lletra P.  
 
Escriu el nom dels objectes trobats darrere del full.  
 

 
(*Juga amb Ot El Bruixot 1, Picanyol) 
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 CICLE 1 
 

L’INT. comença la sessió explicant aquesta consigna: Bon dia, ara us explicaré el 
conte d’hivern que vam explicar la setmana passada.  

 
A continuació, els alumnes hauran de respondre una sèrie de preguntes 
relacionades amb el text. 

 
Conte d’hivern:  

 
“Hi havia una vegada un jove pastor que vivia a Fillols, un vilatge ben bonic que es 

troba a la muntanya.  

Sempre sortia molt d’hora de casa, feia molta fred. Abans de sortir es posava un 

jersei de llana, una bufanda i una gorra per protegir-se del fred.  

Sortia tan d’hora que el cel encara era negre. Hi havia la lluna i unes quantes 

estrelles i el pastoret se les mirava totes abans d’anar a recossirar el ramat. 

Un cop recuperades les ovelles, el pastoret les saluda una a una amb un... 

Bon dia, ovella 1. 

Bon dia, ovella 2. 

Bon dia, ovella 3. 

Bon dia, ovella 4. 

Bon dia, ovella 5... I així fins a quinze!!! 

Després, les portava a pasturar per tota la muntanya i ell, mirava el cim del Canigó, 

mentre el seu gos, que se deia Guau Guau vigilava el ramat.  

A la fi de la tarda el pastoret, el ramat i el ca, se’n tornaven muntanya avall cap a 

Fillols.  

Quan tornava al vilatge, els veïns li preguntaven:   

- Pastoret, d’on véns? 

- De la muntanya, de la muntanya. 
- Pastoret d’on véns? 
- De la muntanya a veure el temps. 
- I quin temps hi fa? 
- Plou i neva, plou i neva. 
- I quin temps hi fa? 
- Plou i neva i nevarà! 
-  

I conte contat, ja s’ha acabat. 
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JOC DICTAT DIBUIX en CATALÀ dels mots de l’hivern:  
 

- Abric 
- Jersei 
- Bufanda 
- Guants 
- Gorro o gorra. 

 
Funcionament del JOC dictat dibuix:  
L’INT mostrarà el seu abric, el jersei que porta, la bufanda, els guants i la gorra. 
També mostrarà el dibuix d’un abric, un jersei, una bufanda, uns guants i una 
gorra de llana per visualitzar cada peça de roba. 

  
Com se juga al JOC dictat-dibuix? 
Un infant sortirà a la pissarra i haurà de dibuixar la peça de roba que li demani 
l’INT. L’infant que ho encerti, serà l’encarregat de sortir a la pissarra i continuar 
jugant.  

 
Per acabar la sessió, cantem la cançó PASTORET, D’ON VÉNS?  

 
 


