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3ANYS

Descoberta 1. L’àlbum de la classe.  Moixaines i jocs. El cos i la cara. 
Els racons i les accions. L’esmorzar.

Descoberta 2. Mascotes. Els animals domèstics. Alimentació, cura i respecte 
pels animals. Morfologia i reproducció.

Descoberta 3. Amb els cinc sentits. Tocar i mirar. Escoltar i olorar. Tastar. 
El cos i les possibilitats perceptives. Vocabulari sensorial.

Descoberta 4. Xivarri a la granja. Els animals de granja. Morfologia, 
reproducció i aprofitament dels animals. Alimentació i cura dels animals.

Descoberta 5. El meu hortet. Verdures. Llegums. Animals de l’hort. 
L’hort i les plantes.



A volar! planteja l’adquisició de coneixements i destreses com una conseqüència 

natural de l’observació atenta de la realitat, de l’entorn, de la vida quotidiana del nen.

El medi, la llengua, les matemàtiques són presents en cada àmbit i situació 

de la vida: comprendre’ls serveix per entendre i descriure el món que ens envolta. 

I cal entendre’l per interactuar-hi amb desimboltura i autonomia.

Aquest procés de comprensió es proposa a partir de l’observació, el fer-se preguntes, 

imaginar respostes, argumentar-les... En definitiva: observar, raonar, comunicar.

Per fer-ho, el nen necessita que escolteu els seus dubtes i hipòtesis, que investigueu 

amb ell i que l’animeu sempre. És així com adquirirà la seguretat i la confiança en ell 

mateix que li permetrà emprendre el vol.

Per facilitar el punt de trobada, l’oportunitat de compartir amb el nen el seu procés 

i endinsar-vos junts en l’aventura del coneixement, A volar! inclou activitats en què 

explícitament es requereix la intervenció de la família.

Activitats pensades perquè el nen les resolgui 
amb l’ajuda i la implicació de la família.

EIX 1. Aprendre a ser i a actuar d’una manera cada 
vegada més autònoma

EIX 2. Aprendre a pensar  
i a comunicar

EIX 3. Aprendre a descobrir  
i a tenir iniciativa

EIX 4. Aprendre a conviure  
i a habitar el món

1. Progressar en 
el coneixement 
i domini del 
seu cos, en el 
moviment i la 
coordinació, 
tot adonant-se 
de les seves 
possibilitats.

2. Assolir 
progressivament 
seguretat 
afectiva  
i emocional i 
anar-se formant 
una imatge 
positiva d’ell 
mateix i dels 
altres.

3. Adquirir 
progressivament 
hàbits bàsics 
d’autonomia 
en accions 
quotidianes,  
per actuar  
amb seguretat  
i eficàcia.

4. Pensar, 
crear, elaborar 
explicacions 
i iniciar-se en 
les habilitats 
matemàtiques 
bàsiques.

5. Progressar en 
la comunicació 
i expressió 
ajustada als 
contextos  
i situacions  
de comunicació 
amb diversos 
llenguatges.

6. Observar  
i explorar 
l’entorn 
immediat, 
natural i físic, 
i participar en 
activitats socials 
i culturals.

7. Mostrar 
iniciativa 
per afrontar 
situacions de la 
vida quotidiana, 
identificar-ne els 
perills, i aprendre 
a actuar-hi en 
conseqüència.

8. Conviure en 
la diversitat, 
avançant en 
la relació amb 
els altres i en 
la resolució 
pacífica de 
conflictes.

9. Comportar-se 
amb pautes de 
convivència que 
el portin cap a 
una autonomia 
personal, cap a 
la col·laboració 
amb el grup i cap 
a la integració 
social.
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1 LA GRANJA
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LA GALLINA VIU AL CORRAL, LA VACA A L’ESTABLE  
I L’OVELLA A LA PLETA.

CORRAL ESTABLE PLETA



NOM

Escolta la lectura i enganxa els animals de granja al lloc on viuen. (Adhesius 1)
Escolta la lectura i signa la carta als pares amb el nom de la classe.

ESTIMATS PARES,

ELS NENS I NENES DE LA CLASSE VOLEM SABER QUINS ANIMALS  
DE GRANJA HI HA I COM SÓN. TAMBÉ VOLEM SABER QUIN PROFIT  
EN TRAIEM, COM ARA MENJAR I ALTRES PRODUCTES.

US DEMANEM AJUDA PER PORTAR A L’ESCOLA LLIBRES, PEL·LÍCULES, 
IMATGES, ETC. SOBRE LA GRANJA, LA VACA, LA GALLINA I L’OVELLA. 

MOLTES GRÀCIES



2 LA GALLINA
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LA GALLINA ÉS UN OCELL.  
TÉ PLOMES, ALES I PON OUS. LA GALLINA

CRESTA

BEC

PAPADA



NOM

Escolta la lectura i observa les imatges. Després dibuixa tres ous a la gallina ponedora. Finalment, ressegueix les lletres de la paraula gallina.



3 QUI TÉ PLOMES?
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OVELLA OCA VACA

ÀNECCONILLGALLINA



NOM

Observa els animals de granja i anomena’ls. Després uneix amb una línia blava els animals que tenen plomes i amb una línia vermella els que tenen pèl.


