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ACTIVITAT 1  

CONEIXEM ELS ANIMALS DEL PARC  

Enganxar amb un gomet aquells animals que has vist al Parc Samà. 
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ACTIVITAT 1 - FITXA TÈCNICA: CONEIXEM ELS ANIMALS DEL PARC! 

ÀREA  Descoberta de l’entorn.  

ETAPA  Segon cicle d’educació infantil. 

TEMPORALITZACIÓ  L’activitat té una hora i quart de durada, comptant la passejada i la observació. 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Per tal de conèixer bé el parc i la seva fauna, farem una rotllana per parlar del que creuen que veurem i ens 

repartirem la feina: cada grup s’encarregarà de portar un material (prismàtics, quaderns, gomets, lupes). Mirarem 

junts el quadern per saber a què haurem d’estar atents i després farem una petita excursió tot passejant i buscant 

animals. Quan algun infant vegi un animal que li crida l’atenció, el buscarem al quadern de fotografies i el 

marcarem amb un gomet. Tindrem en compte que els animals que sortiran seran aquells més fàcils de veure i 

trobar en el seu hàbitat. Quan el marquem, formularem preguntes als infants per tal de despertar la curiositat i 

aprendre algunes de les seves característiques:  
 

− Creieu que és un peix, una granota, un ocell, un lleó...? 

− L’havíeu vist abans? A algun vídeo o de veritat? 

− Quines parts té? Té cua? Té pèl o plomes? 

− Per on es mou aquest animal? 

− Què creieu que menja? 

− Té esquelet o és tou? 

− Té els fills a la panxa o surten d’un ou? 

 

Les preguntes seran flexibles i adaptades al moment i al grup d’infants, segons l’edat i el grup, per això serà 

imprescindible parlar prèviament amb la/el tutora i fer una activitat prèvia del que ens trobarem al parc, tot 

repassant vocabulari. Deixarem que els infants siguin els que facin observacions i donant-les totes per vàlides.  
 

CAPACITATS  

− Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 

− Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i 

participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 
 

OBJECTIUS 

1. Conèixer i identificar els animals del parc i algunes de les seves característiques.  

2. Mostrar interès i motivació per l’entorn proper.  

3. Fer servir un vocabulari específic per parlar dels tipus d’animals i les seves característiques. 
 

CONTINGUTS 

− Observació i identificació dels animals del parc.  

− Observació de les característiques dels animals del parc: tenen ales, bec, potes, plomes, pèl...  

− Identificació dels grups d’animals: vertebrats i invertebrats.  

− Identificació de la reproducció dels animals: mamífers o ovípars.  

− Identificació dels tipus d’animals: peixos, rèptils, amfibis, aus i mamífers.  

− Observació de l’alimentació dels animals.   

− Observació de com es desplacen els animals: terra, aire o aigua.  

− Respecte pels elements de l’entorn natural. . 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

− Participar i tenir interès en les activitats proposades.  

− Identificar característiques dels animals que hem vist.  

− Fer anticipacions i observacions de l’entorn.  

− Usar un vocabulari adient i prèviament treballat. . 
 

AGENTS IMPLICATS 
− Educador ambiental del Parc Samà. 

− Mestres i acompanyants del centre. 

− Infants d’una mateixa classe (grup 
estable). 

MATERIAL 
− Quadern de l'alumne 

− Gomets 

− Lupes 

− Prismàtics 
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ACTIVITAT 2  

CONEIXEM LES PLANTES DEL PARC  

Enganxar amb un gomet aquelles plantes que has vist al Parc Samà 
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ACTIVITAT 2 - FITXA TÈCNICA: CONEIXEM LES PLANTES DEL PARC! 

ÀREA  Descoberta de l’entorn.  

ETAPA  Segon cicle d’educació infantil. 

TEMPORALITZACIÓ  L’activitat té una hora i quart de durada, comptant la passejada i la observació. 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Per tal de conèixer bé el parc i la seva flora, farem una rotllana per parlar del que creuen que veurem i ens 

repartirem la feina: cada grup s’encarregarà de portar un material (prismàtics, quaderns, gomets, lupes). ). 

Mirarem junts el quadern per saber a què haurem d’estar atents i després farem una petita excursió tot passejant 

i buscant les plantes. Quan algun infant vegi una planta que li cridi l’atenció, la buscarem al quadern de fotografies 

i la marcarem amb un gomet. Tindrem en compte que les plantes i arbres que sortiran seran aquells més fàcils de 

veure i trobar en el seu hàbitat. Quan els marquem, formularem preguntes als infants per tal de despertar la 

curiositat i aprendre algunes de les seves característiques: 
   

− Creieu que és un arbre, una planta, un arbust...? 

− L’havíeu vist abans? A algun vídeo o de veritat?  

− Quines parts té? Té tronc? Fulles? Tija? Algú veu les arrels?  

− Com creieu que s’alimenta?  

− Com deu haver arribat fins aquí? 
 

Les preguntes seran flexibles i adaptades al moment i al grup d’infants, segons l’edat i el grup, per això serà 

imprescindible parlar prèviament amb la/el tutora i fer una activitat prèvia del que ens trobarem al parc, tot 

repassant vocabulari. Deixarem que els infants siguin els que facin observacions i donant-les totes per vàlides.  
 

CAPACITATS  

− Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 

− Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i 

participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 
 

OBJECTIUS 
1. Conèixer i identificar la flora del parc i algunes de les seves característiques.  

2. Mostrar interès i motivació per l’entorn proper. 

3. Fer servir un vocabulari específic per parlar dels tipus de plantes i arbres, i les seves característiques. 
 

CONTINGUTS 

− Observació i identificació de la flora del parc.  

− Observació de les característiques de les plantes: tenen tronc, tija, fulles, branques, arrels, flors...  

− Identificació dels tipus de plantes: arbres, arbustos o plantes.  

− Respecte pels elements de l’entorn natural.  
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

− Participar i tenir interès en les activitats proposades.  

− Identificar característiques de les plantes que hem vist.  

− Fer anticipacions i observacions de l’entorn.  

− Usar un vocabulari adient i prèviament treballat. 
 

AGENTS IMPLICATS 
− Educador ambiental del Parc Samà. 

− Mestres i acompanyants del centre. 

− Infants d’una mateixa classe (grup 
estable). 

 

MATERIAL 
− Quadern de l'alumne 

− Gomets 

− Lupes 

− Prismàtics 

 

 


