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1. Generalitats 
Des de que a l’any 1983 iniciàrem l’aventura de ses 
Sitges hem intentant incorporar aquells nous 
elements metodològics que hem anat aprenent així 
com els possibles derivats de la demanda. 
Amb tot i amb això hi ha determinats trets que des 
de les primeres experimentacions es mantenen com 
a característics del servei: 
- fidelitat física i conceptual a la realitat de les 

cases foravileres actuals, defugint de 
“mostres” i aproximacions a “museus” o 
“zoològics”. 

- possibilitar el coneixement per mitjà dels 
sentits: els nins poden i han de tocar, 
ensumar, mirar, escoltar i tastar de forma 
naturalitzada 

- manteniment d’una estructura didàctica 
clara: com és?, com s’alimenten?, com es 
reprodueixen?  que ens aporten? els essers 
vius del lloquet 

En aquest entorn, generalment es fa imprescindible 
i necessària una volteta pels estatges dels animals, 
l’aprofitament del qual dependrà de l’habilitat de 
l’educador i/o monitor en saber aprofitar tot allò 
que se li presenta al davant en relació al nivell i 
edat dels nins: 
 
2. Morfologia 
Diferències i semblances en relació a: 

tamany 
color 
pes 
dimorfisme sexual 
forma de caminar (cames ) 
renous 
.... 

Diferenciació entre animals 
 ovípars  i  vivípars 

animals de pèl  i  de ploma 
amb bec  i  morro 
amb dents i sense 
amb ales i sense 
nidícols i nidífugs 
remugants i sense remug 
amb 2 potes i 4 potes 
 

3. Reproducció 
Aquest aspecte es treballa en relació amb el que hi 
ha en aquells moments:  
Aus 

Observació i comentari sobre la posta o 
incubació: postura 
Comparació , al tacte, d’ous 
Dies d’incubació 

 ... 

Mamífers 
Observació d’un animal en fase de 
gestació: ventre i mames 

 Temps de gestació 
 Nombre de mames i relació amb el 
nombre de cries 

 Comparació de cries i d’adults 
Actitud de la mare: protecció dels petits i 
com en aquest moment són és agressius 
cap a l’home. 

Altres ovípars 
 Tortugues, dragons, insectes...  

Fases de la metamorfosi en el casos: 
abelles, cucs de seda i granots 

 
4.- L’alimentació 
Què mengen?  
 Diferenciació de pinso, gra i farratges 

Observació de les menjadores i el què hi ha 
dins 
Els grans, diferenciació, diresa, gust... 

 Relació d’animals i menjars 
 Diferencies entre adults i cries 
Com mengen? 
 Com agafen el menjar? 
D’on agafen el menjar? 
 
5.- Producció 
Aportacions dels animals: 

Carn 
 Llet 
 Ous 
 Llana 
 Altres: fems, força... 
Maneres i productes derivats de cada un 
 
6.- Altres 
Els estatges: 

Nom: sestador, soll, colomer, gàbia, boal... 
Trespol: terra, ciment, palla 
Menjadores i bevedors: forma, restes 
Olors concretes i altres característiques... 

Situació i actituds dels animals 
 Defensa de territori 

Fuita (motivada per la por) 
Moviments (remugar, pasturar, gratar...) 
Renous que emeten 
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