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INTRODUCCIÓ 

 

 

A les Jornades Ecològiques d’aquest curs, els nens i nenes de 

Cicle Inicial hem fet un seguit d’activitats que ens han ajudat a 

conèixer quins són els animals del nostre entorn i quins els 

dels altres hàbitats. 

També ens hem preguntat i preocupat pels animals que estan 

en captivitat. 

Aquestes són algunes de les activitats que hem fet durant la 

setmana. 

 



 

 

DEBAT 

Hem vist un vídeo on 
sortien dofins i tigres a 
un espectacle i un ós 
polar al zoo. 
També els hem vist al 
seu hàbitat amb les 
seves cries… 

Després, ordenadament i 
respectant el torn de 
paraula, hem fet un 
debat sobre el video. 



RASTRES 

La Patricia ens ha 
explicat moltes coses 
sobre els animals 
d’altres hàbitats i ens 
ha ensenyat tots els 
animals que podríem 
veure als boscos de la 
comarca. 
Si no els aconseguim 
veure, podem saber que 
hi són a través de les 
petjades i rastres que 
van deixant. 



MAPA MENTAL 

Ara tenim moltíssima informació i ens dediquem a 
ordenar-la i compartir-la en un mural que hem 
elaborat en grup.  
Ens hem repartit la feina i en algún moment hem 
tingut diferents idees i opinions, però parlant hem 
aconseguit posar-nos d’acord. 





TEATRE 

Els nostres companys i 
companyes de 5è ens 
han representat una 
obra teatral sobre els 
animals en captivitat. 
 

Gràcies companys!!! 



ELS SONS  

Hem escoltat els sons de diferents animals. 
 
 
Aquí en teniu alguns exemples.  
 
Endevineu quin animal és?   



LES NOSTRES PETJADES 



BUSQUEM RASTRES 

La pluja d’aquests 
dies ens ha donat 
una treva i hem 
pogut sortir a 
buscar rastres 
d’animals. 

…també n’ hem vist algun. 



… i hem fet el nostre racó de 
rastres. 

RACÓ DE RASTRES 



Hem realitzat jocs en el 
quals hem representat el so 
i els moviments d’animals 
en llibertat i en captivitat. 

JOCS BESTIALS 



TAPA DE L’ÀLBUM 

Les classes del Pinotxo i d’ El gat amb botes, representem 
les petjades dels animals al bosc. 

Els soldadets de plom i els flautistes d’Hamelín, donem 
la benvinguda a la primavera. 



FLOQUET DE NEU 

Hem vist la pel·lícula  d ’En Floquet de Neu i Allibereu 
Willy. 



FEM LA MONA 

Per finalitzar les Jornades Ecològiques d’enguany, les 
nostres Mones de Pasqua són les petjades dels animals del 
nostre entorn. 


