
   
 

ELS ANIMALS DE LA GRANJA 
 

ESPAI RAMADER 

 

Estructura del taller 

Introducció 

Farem de grangers? Què ens donen els animals? Quines feines hem de fer? 

Ronda de feines 

Alimentar a tots els animals i aprofitar les cries per fer una descoberta de la granja a 

nivell sensorial (veure, tocar, olorar...). Recollir ous de les gallines.  

La reproducció de les gallines 

Què necessitem perquè d’un ou en surti un pollet? Observació i interacció amb pollets. 

La munyida de les vaques: 

Netegem el braguer, col·loquem munyidores, col·loquem iode als mugrons, buidem la 

llet a les lleteres. Per què o per qui fa llet una vaca? Què podem fer amb la llet que 

munyim?  

 

Objectius 

- Conèixer característiques morfològiques dels animals de granja, les cries i 

l’alimentació. 

- Aprendre a ser respectuós amb el medi ambient i els éssers vius. 

 

Continguts 

- Tipus i característiques dels animals d’una granja. 

- Productes que ens proporcionen els animals. 

- Feines del granger 

  



   
 

Competències 

Àmbit Dimensió Competències 

Àrea de 
coneixement del 
medi 

 

Món actual C5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-
ne les causes i les conseqüències per plantejar 
propostes de futur.  

Ciutadana C11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i 
serveis, amb coneixements científics i socials per 
esdevenir un consumidor responsable.  

C12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors 
democràtics, per millorar la convivència i per afavorir 
un entorn més just i solidari. 

Àrea de 
matemàtiques 

Connexions C 7. Identificar les matemàtiques implicades en 
situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que 
es puguin relacionar amb idees matemàtiques 
concretes.  

 

Materials utilitzats 

- Roba còmode 

- Botes d’aigua 

- Lliuradors 

- Ouera, lleteres, carretons,... 

Transversalitat del taller 

La llet de les vaques la fem servir pels esmorzars i fer iogurt i altres productes a La 

Lleteria. 

Els ous els fem servir per menjar. 

La carn dels porcs i dels conills la fem servir al taller de transformació d’aliments per 

preparar part dels àpats de l’estada. 

 

 


