
 
 

 

GRANJA 
 

 Àmbits: Cientificotecnològic i social.  
 Nivell educatiu: Primer i segon cicle d’ESO. 
 Horari: Matí: De 8:00 a 13:00 al matí (esmorzar a les 9:00). Tarda: De 15:30 a 

19:30. 
 Calendari: Es pot realitzar al llarg de tot el curs escolar. 
 Durada: Mínim de 4 hores.  
 Material complementari: Roba còmode que es pugui embrutar i opcionalment, 

botes d’aigua (en disposem al CdA). 
 Tipus d’activitat: Taller. 

 

 Descripció de l’activitat: El grup d’alumnes ha de posar-se a la pell d’un 
granger, encarregat de gestionar una explotació ramadera familiar. Cuidar els 
animals suposa dedicació, cura i prendre bones decisions. Per fer-ho, s’han de 
tenir en compte les feines d’alimentació, manteniment, seguiment sanitari, 
neteja, control de producció, reproducció dels animals i les feines específiques 
d’alguns animals en concret.  

 

 Objectius: 
 Conèixer característiques morfològiques dels animals de granja, les cries i 

l’alimentació. 
 Establir relacions entre els animals i l’entorn/zona en què es troben. 
 Comprendre els beneficis que els animals de la granja ens poden aportar.  
 Valorar els productes resultants de la feina del granger i valorar des del 

punt de vista econòmic tot allò que ens aporten els animals, tot iniciant als 
alumnes en el coneixement dels cicles de producció d’aliments d’origen 
animal. 

 Aprendre a ser respectuós amb el medi ambient i els éssers vius. 
 Comprendre les diferències entre una granja d’alta producció i una granja 

familiar.  
 

 A quines competències contribueix?  
 Àmbit cientificotecnològic (Dimensió medi ambient):  

o Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o 
minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció 
humana. 

 
 Àmbit social (Dimensió geogràfica i ciutadana):  

o Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de 
l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori 
amb criteris de sostenibilitat 



 
 

 

o Competència 12. Participar activament i de manera compromesa en 
projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una 
societat democràtica. 

 

 Lligams i connexions amb altres tallers: 
o El taller de GRANJA esdevé una de les activitats centrals del cicle de la 

GRANJA que treballem al CdA de Juneda. L’obtenció de matèries primes 
dels nostres animals serveix d’enllaç amb el taller de TRANSFORMACIÓ 
D’ALIMENTS. 

o Els fems és un altre element a tractar de la GRANJA, que ens pot portar 
a parlar d’aspectes de l’HORT i del PAISTAGE. 

o Podem parlar dels tipus de ramaderia, fen èmfasi a la comparació de la 
granja que disposem al CdA amb les que trobem quan fem l’itinerari de 
PAISATGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


