
 

  GENERALITAT DE CATALUNYA 
   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA : PROJECTE 
DE LA GRANJA; descobrim el 
nombre 3 amb “Els tres porquets”. 

PETITS - P3 

Àmbit/Àrees: Entorn, llenguatge musical, oral i matemàtic. 

Què he de fer? TASCA  1. Visualitzar el conte “Els tres porquets” (vídeo 

adjunt a la notícia). 

2. Relacionar grafia-quantitat del nombre 3. 

3. Practicar el traç del nombre 3. 

4. Expressar oralment en català; quin animal de 

granja li agrada més i perquè. Reproduir el so de 

l’animal. 

5. Escoltar, ballar i cantar la cançó “Tenia un 

gall”(vídeo adjunt a la notícia). 

 Què necessito?  

Quin material puc fer 

servir? 

- Vídeo del conte “Els tres porquets” (enllaç a la 

notícia). 

- Objectes de casa per treballar el concepte 

grafia-quantitat del nombre 3. 

- Farina, pa ratllat, plastilina, gomets, pedretes…per 

practicar el traç del nombre 3. 

- Cançó “Tenia un gall” (enllaç a la notícia). 

Com ho puc fer? 

(orientacions per als 

alumnes i famílies) 

Comenceu mirant el conte “Els tres porquets”. Podeu fer 

una mica de conversa al finalitzar el conte fent algunes 

preguntes als infants; quins animals surten al conte, 

quants porquets surten, quants llops, de quin material 

fan les cases...Després demaneu als nens/es que 

busquin 3 objectes de casa. Podeu fer diferents conjunts 

(de 3 objectes) amb diferents elements o un grup 

només, com vosaltres volgueu. Escriviu (els adults) els 



nombres 1, 2 i 3 i que els nens/es  triïn quin és el número 

que correspondria amb els objectes que han buscat.(*) 

Per practicar el traç del nombre 3; omplir de farina o pa 

ratllat un plat o un recipient i amb el dit anar-hi 

dibuixant el número 3  o  fer-ho amb plastilina, gomets, 

pedretes… 

Per últim enregistrar un vídeo o àudio( durada entre 30’ 

i 60’) demanant als infants quin animal de granja li 

agrada més, perquè i que reprodueixi el so (demanar als 

infants que ho facin en català). 

Enllaços d’interès   Vídeos dels contes i cançó adjunts a la notícia. 

Comprovo què he fet  - Fixar-nos si l’infant relaciona correctament 

grafia-quantitat del nombre 3.  

 

 

(*) A l’email de resposta, comentar breument si l’infant ho fa correctament. 

 


