
Una bestiesa de revista, 
per a fer animalades. Cicle mitjà 

ELS ANIMALS  4 



 



1-Els sons dels animals 

CONEIX EL RIU 
https://coneixelriu.muse

udelter.cat/ocells.php 

 
Passant el cursor per damunt 

els ocells pots sentir el seu cant. 

També hi ha informació sobre 

les migracions i l’efecte del 

canvi climàtic als rius i les aus. 

https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php
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TÍTOL DEL VÍDEO De què tracta? 

  

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

2-Ajuda’ns a aprendre 

Pots recomanar algun vídeo curt sobre animals que no us hàgim passat a les revistes?  



3-Endevinalles cicle mitjà 

1- Gos 

2- Ós panda 

3- Conill / llebre 

4- Gos Dàlmata?  

5- Pop 

6- Tortuga 

7- Dofí 

8- Conillet d’Índies 

9- Lloro 

Respostes setmana passada 
1-Cuc de terra  2-Conill 3-Mussol o òliba 

1-Sóc el millor amic de l’home i el 
meu parent és el llop. (Gerard) 

2-És blanc com la neu,  
i negre com la nit,  

menja fulles de color verd,  
i és el meu animal preferit. (Gil) 

5-Sota l’aigua hi tinc la meva casa, tinc 
8 potes i no em passa ni una onada. 

Qui sóc? (Joan)  

6-Tinc quatre potes però 
camino molt a poc a poc 
perquè porto la casa al 

damunt. (Martí) 

7-Té el do de la simpatia, és fi i 

molt intel·ligent. Aprenen els 

jocs que li ensenyen i és delícia 

de la gent. Suposo que  ja saps  

qui és. Jo ho he dit i ja no dic 

més. Què és? (Laia) 

 8-És petit i pelut. Té 4 potes. Quin 

animal serà? (Ariadna) 9- Tinc un bonic plomatge i un 

bec gros i esmolat, i tot el que 

em diuen ho aprenc i torno 

cantant. (Arnau) 

Aquí teniu les respostes a les endevinalles de la setmana passada. 



10- Sargantana 

11- Toro 

12- Conill 

13- Àguila 

14- Gallina 

15- Balena 

16- Lloro 

17- Gat 

18- Serp 

16- Repeteixo algunes paraules 
i puc volar. Quin animal sóc? 
(Guillem) 

13-Tinc unes ales molt grans, un 
bec punxegut i unes urpes 
afilades. Qui sóc? (Isaac) 

15-És un animal que té 

la cua de sirena i té un 

forat a l’esquena. 

Què és? (Laia) 

11-Dues torres altes 
i dos miradors, 

un espolsa mosques 
i un geni furiós. (Iu) 

14-Endevina endevinalla, 
quin ocell dorm a la palla? 

(Mohamed) 

18-Tinc cap però no tinc 
peus i quan em veus 

t’escapes. (Ali) 

                   més respostes… 



I les últimes endevinalles… 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7-  

8-  

9- 

10- 

2- Jo tinc tota la pell verda i 
quan nedo massemblo a un 

gos nadant. (Jana) 

4-Una princesa alada molt 
virolada, té una trompa allargada 
i corbada, i un elefant no és. 
Endevina que és. (Noa) 

6-Va caminant i la cua gronxant. 
Suposo que saps de sobres qui és, 
perquè ja t’ho he dit i no t’ho dic 
més. (Noa)  

8- 

9- 

10- 

1- Jo puc ser de molts colors, 
puc ser de blanc i negre, 
i els meus fills són com ratolins, 
però no ho sembla. (Jana) 

7-Mamífer rumiant,  
per tothom conegut, 
pel desert errant, 
camina geperut. (Aritz) 



4. Vertebrats 
invertebrats  

Busca imatges d’animals i les insertes 
o bé, si ho fas a mà, pots fer-ho amb 
dibuixos. 

Observa i llegeix l’esquema sobre els 
animals vertebrats i invertebrats. 

Repte: ets capaç de trobar-ne un de cada tipus? 



5-Les respostes dels profes 

https://www.youtube.com/watch?v=GxjPM7SjstM https://www.youtube.com/watch?v=KJKKdOwQ-gA 

http://larepublicacheca.cat/el-perque-de-les-coses-les-llagrimes-de-la-tortuga/ 
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6. Seguim creant! Com en les altres setmanes us passem l’exemple d’algunes 
creacions plàstiques per si us ve de gust fer-ne alguna.   



7. Acudits 

Et saps algun acudit d’animals? Si te’l vols inventar també pots fer-ho… 
 

 

 

 

 



4. Un per què i més preguntes 8- Especial Joanjo 
Lectura: 
Un chico listo 



Después de leer… 
Haz una lista de animales que recuerdes haber visto alguna vez en casa de parientes o de amigos. 

Explica cómo es o cómo te gustaría que fuera tu animal de compañía. Después, dibújalo. 

Descripción Dibujo 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 


