
  

FULL INFORMATIU EDUCACIÓ INFANTIL 
 

P3 – P4 – P5: Projecte: De la granja al plat. 

Hi ha infants que quan se’ls demana que dibuixin un pollastre, el dibuixen a l’ast o quan se’ls 

demana d’on ve tot el que mengem, contesten del supermercat. No van desencaminats però 

en la unitat d’indagació “ De la granja al plat” aprofundirem en el tema i descobrirem el veritable 

origen dels aliments. 

 

Iniciarem la unitat d’indagació amb una proposta sorpresa i una visita a la granja Mas Bes on 

per un dia ens tornarem pagesos i descobrirem diferents animals de la granja com xais, cabres, 

conills, gallines i vaques. També tindrem l’oportunitat de treballar l’hort de l’escola i conèixer 

diferents vegetals. 

 

Un cop descobert quins aliments ens donen els animals de la granja i els cultius de l’hort, 

focalitzarem la mirada  en la nutrició. La piràmide dels aliments ens servirà de guia i ens 

possibilitarà reconèixer la freqüència amb què hem de consumir els diferents grups d’aliments. 
Per últim, arribarem al plat i crearem alguns menús bons i sans. 

 

Aquesta unitat d’indagació l’emmarquem dins la línia de Compromís Social del projecte Aude, 

per aquest motiu, el gran objectiu que ens plantegem és: 

 

El nostre planeta ens alimenta i cal cuidar-lo per no esgotar-ne les reserves i beneficiar-

nos-en tots. 

 

Vivim en un món global amb problemes socials i medioambientals greus que 

necessiten de la col·laboració de tots per fer-lo més just, amable i habitable. El projecte 

GLOBAL COMMUNITY veu aquesta realitat com una oportunitat d’implicar-se i 

contribuir a la millora allà on calgui, tot i educant ciutadans socialment responsables. 
GLOBAL COMMUNITY es desenvolupa en quatre línies d’acció que representen 

quatre àmbits essencials del compromís social.  

 oberts a la comunitat 

 implicació social 

 solidaritat i servei 

 compromís amb l’entorn 

 

 

Global community. Compromís social.  

Aude. Institució Familiar d’Educació 

 



 

 

 

 

A les classes de llengua castellana treballarem el conte de “Los tres cerditos”. A l’hora d’anglès 

ens endinsarem en el món dels aliments a través d’activitats que giren entorn de les tradicions 

angleses, com per exemple, el “tea time”.  

 

Mitjançant aquestes propostes els infants també podran reflexionar quins mitjans de transport 

intervenen perquè aquests aliments arribin a casa nostra. 

 

Què cal portar? 

 

 

 Ninos d’animals de la granja per posar al minimón. 

 Fotos de la granja: eines i animals. 

 Peluixos d’animals de la granja (només P3). 

 Estris de la granja i aliments de joguina. 

 Receptes saludables. 

 Contes relacionats amb el projecte “de la granja al plat”. 

 Contes i titelles de “Los tres cerditos”. 

 

 

 

Tot marcat amb el nom 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

                                             


