
1 
 

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

 

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

 
 
TERCERA SETMANA DEL 20 AL 24 DE GENER: 
 

 

 TOTS ELS NIVELLS  

*Al final trobareu làmina amb el poema “El cos”. 

L’INT. comença la tercera sessió del mes de gener recordant breument la sessió 
anterior: 

 
Els vestits: mostrar-los i fer recordar el nom (Què és això? (Això) és una gorra...) 
Fem lligam amb les parts del cos mitjançant la formulació: 
 
-On se posa la gorra... 
 
 
Comencem? 
INT. A la sessió d’avui et concentraràs en les parts del cos escoltant aquest 
poema titulat “COS” d’en Joan Amades. Com indica el títol, aquest poema ens 
parla del cos humà.  
 
EL COS 
 
Els ulls són per mirar, 
les mans per agafar. 
El cap és per pensar 
I el cor per estimar. 
 
Els dits són per tocar 
i els peus per caminar. 
El nas per olorar, 
la boca per parlar. 
 
La llengua, per tastar, 
les dents, per mastegar. 
Orelles per sentir... 
T’ho torno a repetir! 
 
Joan Amades 
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(popular catalana)  

 CICLE 2 i 3 
 
INT. Farem repetir vers a vers, en grup, individualment. 
 
Exercici oral amb forats (gran grup): 
 
EL COS 
 
Els ______ són per mirar, 
Les ______ per agafar. 
El _______ és per pensar 
I el ______ per estimar. 
 
Els _______ són per tocar 
i els _______ per caminar. 
El ______ per olorar, 
la ______ per parlar. 
 
La _________, per tastar, 
les ______, per mastegar. 
 
_________ per sentir... 
T’ho torno a repetir! 
 
 
Per acabar la sessió, recordem la cançó « En Joan Petit » per reforçar les 
diferents parts del cos.  
 
Cançó EN JOAN PETIT: 
 
En Joan Petit quan balla, 
balla, balla, balla. 
En Joan Petit quan balla, 
balla amb el dit. 
Amb el dit, dit, dit: 
així balla en Joan Petit. 
En Joan Petit quan balla, 
balla, balla, balla. 
En Joan Petit quan balla, 
balla amb la mà. 
Amb la mà, mà, mà, 
amb el dit, dit, dit: 
així balla en Joan Petit. 
En Joan Petit quan balla, 

balla, balla, balla. 
En Joan Petit quan balla, 
balla amb el colze. 
Amb el colze, colze, colze, 
amb la mà, mà, mà, 
amb el dit, dit, dit: 
així balla en Joan Petit. 
Amb l'orella 
Amb el nas 
Amb el peu 
Amb el cap 
Amb la panxa 
Amb el cul 
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 CICLE 1 
 
Pels mainatges de la maternal jugarem a endevinar de quina part del cos es 
tracta. 
 
Ens tocarem les diferents parts del cos per aprendre-les i jugarem a reconèixer-
les (gran grup). 
 
EL COS 
 
Els ulls són per mirar, 
les mans per agafar. 
El cap és per pensar 
I el cor per estimar. 
 
Els dits són per tocar 
i els peus per caminar. 
El nas per olorar, 
la boca per parlar. 
 
La llengua, per tastar, 
les dents, per mastegar. 
Orelles per sentir... 
T’ho torno a repetir! 
  
 
 
VOCABULARI COS: 
 
- ULLS 
- MANS 
- CAP 
- DITS 
- PEUS 
- NAS 
- BOCA 
- LLENGUA 
- DENTS 
- ORELLES. 
 
 
Acabeu la sessió cantant el “Pastoret, d’on véns?” 
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EL COS 
 

Els ulls són per mirar, 
les mans per agafar. 
El cap és per pensar 
I el cor per estimar. 

 
Els dits són per tocar 

i els peus per caminar. 
El nas per olorar, 

la boca per parlar. 
 

La llengua, per tastar, 
les dents, per mastegar. 

Orelles per sentir... 
T’ho torno a repetir! 

 
 

Joan Amades 
(popular catalana) 

 
 
  
 
 
 


