
A NOSA GRANXA

COMO NACEN OS PITIÑOS?

O alumnado de 4 anos fixemos durante este trimestre o proxecto titulado Como 
nacen os pitiños?

Despois de falar das galiñas e dos pitiños preguntámoslle aos nenos e nenas como 
nacían os pitiños, cantos días tardaban en nacer, como eran …. Fomos averiguando 
o que sabían e o que querían saber. 

Un dos problemas que se suscitou na clase foi a falta dunha galiña para incubar os 
ovos, logo, que podíamos facer? 

Coa axuda do veterinario que nos visitou averiguamos que había 
INCUBADORAS. El tamén nos explicou como tiñamos que coidalos cando 
estivesen dentro dela e resolveu todas as nosas dúbidas.

Unha compañeira da clase explicoulles que era una incubadora, xa que ela estivo 
dentro dunha cando naceu .

Deste xeito, e despois de traer unha incubadora á escola, comezamos o proxecto. 

Ao longo dos 21 días iamos vendo día a día, como o pitiño ía crecendo dentro do 
ovo: cando lle empezou a latexar o corazón, cando lle saiu o pico, como se ía 
formando dentro do ovo. Despois de rematar os 21 día , observamos como saían de 
dentro do ovo,  como ian nacendo e, por suposto, comezamos a  escoitar o seu piar.

Continuamos, despois de naceren, facendo distintas actividades cos pitiños como: 
medilos, poñerlle nome, comparalos, ver como comían…

O interese e a motivación do alumnado o longo deste proxecto foi extraordinario. O  
entusiasmo xurdia día a día: cando os viron nacer, cando os tocaban, cando lles 
puxeron nome, cando os acariñaban…

 

5ºEI

A ADOPCIÓN DE ANIMAIS
CLARA ALONSO e SARA BARONA. 4ºA

OBRIGAS E CONSELLOS BÁSICOS

Se decides adoptar algún animal, tes que saber que as 
obrigas básicas son as seguintes:
1. Vacinación / Identificación / Desparasitación.
2. Ter coidado cos animais que poideran ser 

perigosos.
3. Trátaos ben
4. Dispoñer de un espazo cómodo e seguro para o 

animal.
5. Manter os animais en boas condicións hixiénicas e 

sanitarias.
6. Proporcionarlles alimentos axeitados ao animal.
7. Ser responsable do novo amigo.

BENEFICIOS DA ADOPCIÓN

Beneficios sociais
1. Intentar que non haxa máis animais sacrificados.
2. Axuda a educar a sociedade por amor aos animais.
3. Fan moita compaña: axudan a redución da soedade 

e illamento.
4. Axudan a reabilitación de nenos autistas e persoas 

con enfermedades cerebrais.

Queremos dar as grazas ao Refuxio de Bando por todo
o que nos ensinou sobre a adopción dos animais.

Beneficios persoais
1. A adopción faranos máis responsables.
2. Teremos mais autoestima.
3. A mascota ensinaranos a ser máis sociables e  

respectuosos e a convivir cos demaís.

TEMOS QUE PENSAR 

Antes de adoptar temos que ter resposta para moitas 
preguntas:
1. ¿Eres consciente de que o animal crece e que terás 

que educalo?
2. ¿Tes tempo para atendelo?
3. ¿Todos os da casa queren adoptar o animal?

COUSAS QUE NON PODEMOS OLVIDAR:
1. Ofrécelle cariño, espacio e comida.
2. Tes que manter o entorno en boas condicións para o 

animal e para os demais.
3. Lévao ao veterinario, a miúdo.
4. Non o abandones, é o teu mellor amigo.

QUE ESTÉ SEGURO
É A TÚA
RESPONSABILIDADE!

[PARA CONVENCER AOS NOSOS PAIS PARA QUE NOS DEIXEN ADOPTAR UNHA MASCOTA]
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