
  

 

FULL INFORMATIU EDUCACIÓ INFANTIL 
 

P3 – P4 – P5: Projecte: Animals que volen.  

 

Després de l’apassionant viatge per l’univers on grans i petits hem gaudit i après moltíssim, 

iniciarem la propera unitat d’indagació aterrant al planeta Terra. Ens convertirem en uns 

veritables exploradors i viatjarem pels diferents continents per descobrir els animals que hi 

volen. 

 

Als infants els agrada investigar la natura i mostren fascinació pels animals.  Intentarem fixar-

nos tan en els animals que volen del nostre entorn, tot realitzant observacions en directe, com 

descobrir els que estan més lluny de nosaltres. 

 

Identificarem, també, les raons per protegir i respectar fins i tot la criatura més petita del 

planeta. 

 

Contemplar la bellesa de la natura que ens envolta i adonar-nos que és part del 

nostre benestar. 

Aquest és el gran objectiu que conduirà tota la unitat d’indagació: “Animals que 

volen”. 

 

En aquesta unitat d’indagació volem aprofundir en el descobriment dels animals que volen. 

  

 Quins animals volen? 

 Per què volen? 

 Com volen? 

 Com són? (plomatge, bec, etc.) 

 On viuen? 

 Quin paper tenen a la nostra vida? 

 Quin impacte tenen en el funcionament del món? 

 

Aquestes seran algunes de les preguntes que ens serviran com a punt de partida de la unitat 

d’indagació. 

 

Amb les mestres de castellà descobrirem aspectes molt interessants de les abelles. 

 

A l’hora d’anglès ens convertirem en escriptors i il·lustradors com l’Eric Carle. Ell també va ser 

un gran amant de la naturalesa. Per això, connectarem l’artista amb els animals que volen, 

observant la bellesa en les seves històries, il·lustracions i representacions de la naturalesa. Ens 

agradaria molt fer-vos partícips del projecte, proposant-vos algunes idees a continuació. 

 



 

 

 

 

Què poden portar a l’escola 

 

 P3:   

. contes, catàlegs, revistes d’animals voladors o insectes. 

. Animals voladors per poder jugar al mini món. 

. Una gorra per fer d’explorador (marcada). 

. Prismàtics (si en teniu). 

 

 P4:  

. Prismàtics (si en teniu). 

. contes, catàlegs, revistes d’animals voladors o insectes. 

. Animals voladors per poder jugar al mini món. 

 

 P5:  

. Prismàtics (si en teniu). 

. contes, catàlegs, revistes d’animals voladors o insectes. 

. Animals voladors per poder jugar al mini món. 

 

 Eric Carle (P3, P4 i P5): Contes d’Eric Carle, informació sobre l’autor i il·lustracions 

impreses, així com qualsevol altre material relacionat amb Eric Calre. (In English, of 

course!) 

 

*Tot el material passarà un temps en quarantena o es desinfectarà abans d’utilitzar-lo a la classe. 

 

 

 

 

 

          

 

   

 

                      

 


