
L'ESCUDELLA DEL PASTOR - FITXES PEDAGÒGIQUES

1/ Mapa dels llocs d'ensenyament bilingüe
Cada mestre(a) ensenyarà el poble de Noedes, on comença el conte i el
poble de Salses on s'acaba. Pot també situar « l'escola ». Comparant amb
les distàncies conegudes (per anar a fer esquí..., per anar a banyar-se…,
per anar a fer compres…), cada alumne tindrà una idea de la distància
entre Noedes i Salses.
El mapa queda a la vista durant la lectura. Els alumnes podran visualitzar
el camí de l'escudella.

2/ Fitxa de preparació (els personatges del conte)
Per les classes de cicle 2 sobretot, algunes paraules poden impactar la
comprensió  del  conte.  La  fitxa  permetrà  entendre-lo  més  bé.  Podria
quedar a la vista durant la lectura.
 
3/ Text del conte

4/ Fitxes d'exercicis
Una segona lectura  del  conte  serà  necessària  per  fer  el  treball.  És  un
treball sobre l'escolta i la memòria.
Els (les) mestres podran triar els exercicis segons el nivell dels alumnes i
fins i tot proposar un treball diferenciat.
- a: lletres i escriptures 
- b: paraules
- c: frases
- d: preguntes
- e: vocabulari
- f: camp lexical del paisatge
Cada alumne té el full amb el dibuix del paisatge. Es fa un intercanvi oral
per explicar què és, utilitzant o no el vocabulari del conte.
El (la) mestre(a) llegeix el text. Quan un alumne sent un mot que designa
una part del paisatge, aixeca la mà i el (la) mestre(a) l'escriu a la pissara.
Al final, cada alumne ho escriu en el sel full.

5/ Poesies sobre el tema
6/ Cançons sobre el tema





Els personatges del conte

les fades           el pastor            el rabadà            un nin

Vocabulari

  
  Una escudella és un plat que serveix per
a menjar la sopa.

  
  Una lluïsa és una peça d'or que val un 
munt de sous.

  L'aigua de les fonts, dels rius i dels 
estanys és aigua dolça.

  L'aigua del mar és aigua salada.



L'ESCUDELLA DEL PASTOR

1/ A la muntanya de Noedes, hi ha un estany que li diuen el Gorg Estelat
perquè en els  temps antics,  les  fades  que hi  vivien hi  havien gitat  un
grapat  d'esteles.  L'estany  n'ha  quedat  centellejant  per  sempre  i  quan
mires l'estany des de dalt, pots veure les esteles.

2/  Allà  un  pobre  pastor  tenia  costum de  fer  pasturar  les  seues  fedes.
Aquest pastor tenia per sola riquesa una lluïsa d'or que s'havia guanyat
després d'anys i anys de treball. Per por dels lladres, havia amagat la peça
d'or sota la seua escudella de fusta. Havia fet un forat amb el ganivet, ben
rodó, havia posat la lluïsa a dintre i ho havia tapat amb un altre tros de
fusta. Era ben fet i ningú ho hauria pogut endevinar. Havia gravat el seu
nom al fons.

3/ El pastor anava sempre acompanyat per un jove rabadà que aprenia
l'ofici de pastor, l'ajudava i el servia. Un vespre quan havien acabat de
menjar  la  sopa,  el  pastor  va  dir  al  pallago :  « Nin,  vés  a  rentar  les
escudelles i les culleres ! ».

4/ El jove va obeir i se sap pas com va passar mes, tot rentant, l'escudella
del pastor li  va escapar, va caure i  va capbussar a dintre de les aigües
fondes de l'estany.

5/ Tot gatimoix i capbaix, el rabadà va tornar a prop del seu amo i li va
anunciar que l'escudella era perduda. El pastor, habitualment amable, era
molt,  molt  enfurismat  i  el  nin  entenia  pas  ben  bé  per  què.  Era  una
escudella de fusta molt senzilla, com en saben fabricar els pagesos i  la
gent de la muntanya. Li costaria pas res, tot vigilant el ramat, d'en fer una
altra. Ben segur, va pas gosar li dir això.

6/ Els dies van passar, el pastor se va fabricar arreu fet un altre plat mes
semblava que havia perdut tota alegria, i passava hores senceres mirant
les aigües de l'estany, tot rumiant unes paraules que el rabadà entenia
pas.

7/  A  la  fi  de  l'estiu,  quan  les  primeres  nevades  van  començar



d'emblanqueir els cims més alts de les muntanyes, el pastor i el seu ramat
van  començar  de  baixar  cap  a  la  plana,  com  solien  fer  cada  any.
Mentrestant, el rabadà se va quedar al poble de Noedes, amb els seus
pares.

8/ A l'hivern, el ramat pasturava a les garrigues, sobre els turons del ban
de Salses, molt, molt lluny de les muntanyes. Tot el paisatge recordava l'ús
mil·lenari dels paratges pels pastors : petites cabanes de pedres seques,
cortals i ruïnes tan velles que se'ls podia pas donar cap edat.

9/ Un dia, al peu d'un orri, mitaquí que el pastor va veure un nin de cinc o
sis anys que jugava a fer rodar un tros de fusta amb un bastó. Mirant de
més a prop,  va veure que era una escudella.  Li  semblava ja haver vist
aquest objecte... Li va venir com un nus a la gola.

10/  « Nin,  me  pots  deixar  veure  aquesta  escudella ? »  va  demanar  el
pastor. Quan va tenir el plat a les mans, el va girar a poc a poc amb el cor
bategant i el que havia sospitat sense saber perquè era aquí, davant dels
seus ulls : un tap de fusta al fons de l'escudella. Amb el seu ganivet, va fer
saltar el tap. La lluïsa ? La lluïsa era aquí ! Era increïble...

11/ « Nin, aquesta escudella és meua, hi ha el meu nom gravat al fons,
veues ? On l'has trapada ? » « Són els meus pares que l'han trapada a la
Rigola de Salses i me l'han donada. » va respondre el nin. Cal explicar que
la Rigola de Salses, també anomenada Font Estramar, és una enorme font
d'aigua clara i dolça que surt al peu d'un turó, no gaire lluny de la mar. El
pastor va suposar que hi havia un misteriós camí d'aigua subterrani que
unia  el  Gorg  Estelat  de  Noedes  amb  la  Font  Estramar  i  que  la  seua
escudella l'havia seguit fins allà. Va explicar això a tothom i tothom s'ho va
creure.

12/ Si mai aneu a la Font Estramar, feu-ho de bon matí o al capvespre,
quan hi ha un poc de foscor. Belleu tindreu la sort de veure unes petites
esteles ballant al fons del pou d'aigua blava...

(Contat  pels  noedaires  Denis  Salsenach  i  Etienne  Payré,  l'any  1995,
adaptat per en Didier Payré)



Segueix el camí de cada lletra i escriu el títol:

a b c d e f g h i j k l m

'

n o p q r s t u v w x y z

Copia el títol:

Encercla el títol del conte:

L'escudella del bastó                   L'escudella del pastor

L'espardenya del pastor             L'espertina del pastor

Pinta del mateix color les tres escriptures de cada mot:

lluïsa estany pastor rabadà 
rabadà ESTANY lluïsa PASTOR

LLUÏSA   pastor estany RABADÀ

Separa els mots que formen el títol del conte i escriu-lo:

lescudelladelpastor

a



b
Escriu al bon lloc:
un pastor, la muntanya, una escudella, l'estany, la lluïsa.

les esteles,     una feda,     un ramat,     un bastó,     una fada 



cUneix les dues parts de cada frase:

El pastor amaga una lluïsa dins la Font Estramar.

El rabadà fa caure l'escudella dins l'escudella.

Un nin troba l'escudella dins la garriga.

L'hivern, el ramat pastura dins el Gorg Estelat.

Escriu les frases dins l'ordre del conte:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Ordena els mots per escriure une frase correcta:

la - havia - pastor - l'escudella. - amagat - lluïsa - El - sota 

________________________________________________

a - A - de - va - l'estiu - cap - la fi - el ramat - baixar - la 
plana.

________________________________________________

la - Un - dins - nin - trobat - Estramar. - l'escudella - havia - 
font 

________________________________________________



dEncercla la bona resposta:
Per què es diu aixins el Gorg Estelat?

És perquè te forma d'estela.
És perquè les fades hi han tirat esteles.

Per què havia amagat la lluïsa el pastor?
És perquè tenia por dels lladres.
És perquè no tenia butxaca.

De quina manera es va perdre l'escudella?
El rabadà la va fer rodar amb un bastó.
El  rabadà la  va  fer  caure  dins  l'estany mentre  la  
rentava.

Amb què feia rodar el tros de fusta el nin?
Feia rodar el tros de fusta amb el peu.
Feia rodar el tros de fusta amb un bastó.

Escriu la bona resposta:
Per què es diu aixins el Gorg Estelat?
________________________________________________
Per què havia amagat la lluïsa el pastor?
________________________________________________
De quina manera es va perdre l'escudella?
________________________________________________
Amb què feia rodar el tros de fusta el nin?
________________________________________________
A més de l'escudella, què va arribar fins a la Font Estramar?
________________________________________________



e

Recorda les quatre paraules que designen el personatge
que apren l'ofici de pastor:

___________   ___________   ___________   ___________

Al  conte  surten  objectes  que  serveixen  per  menjar.
Recorda'ls:
________________________________________________

En coneixes altres. Quins?
________________________________________________
________________________________________________

Escriu cada mot a costat del seu sinónim:

gorg - punyat - estrelles - plat - ovelles - cap a - potser- capbaix 

escudella ________________  del ban de ______________

esteles __________________ belleu __________________

grapat __________________ estany __________________

fedes __________________ avergonyit ________________



fEscriu al bon lloc els mots que són a la pissarra:



MOLTONS

Moltons damunt la serra,
Un dia sense vent,
Boca aclapada a l’herba,
Alcen de quant en cent,
Com si flairessin l’aire,
Un morro tot lluent,
Brúixola on ve a marcar-se
La paciència del temps.

Jordi Pere CERDÀ

HORITZONS CATLLATS

L’únic pastor
que ens quedarà

serà el vent de tramuntana
per menar el ramat

de núvols cap als somnis.

El prat callat deixarà néixer
la llum de l’alba

i només el record 
dins un cap envellit
sentirà l’esquelleig 

d’una ovella esgarriada.

El prat callat 
deixarà néixer

les llàgrimes de la rosada
i brillarà a sol ixent

sense el ulls molls 
de la ramada.

L’únic pastor
que ens quedarà

serà el vent
de tramuntana

per menar un ramat
de desigs cap als altres.

Coleta PLANAS



NOHEDES 

Bosc enmig de cingleres, blanc i verd barrejat, 
Un vessant puja esquerp fins al Mont Coronat, 
I vigila un vilatge dormint a la solana 
Amb els llosats gebrats que del sol tenen gana. 

La bruma del matí  munta i s'esvaneix. 
En l'aire el vent geliu corre perseguint l'au, 
Cap als cimalls pelats on la llum viu i creix 
Al ritme d'un desig de bellesa i de pau. 

Els vells serrats trencats, en una alba que riu 
Bressolen un nou dia que neix a la claror. 
En el fons de la vall hi guarden un tresor, 
Un vilatge petit, amagat com un niu. 

Didier Payré

ELS GORGS 

A Madres, arraconats, llueixen ulls estranys, 
Dos espills platejats, dues portes obertes 
Sobre el desconegut, temptacio , mans ofertes... 
Els dies de malson, s'hi poden oírr planys. 

Acariciat pel sol, s'obre l'ull estelat ; 
Al si del seu forat, les gojes fan bondat. 
Atormentat pel vent que duu llaggrimes negres, 
Un altre ull maleírt allenda les tenebres. 

L'entrada e s vora tu, temptadora i secreta, 
Dels grans pous que van fer trefugir els avis, 
Confo s amagatall de bruma i de misteris. 
Valga'm De u viatger, tiris pas cap pedreta ! 

Didier Payré










