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Què en fem del raïm?  

 

Objectius 

- Conèixer les característiques el raïm.  
- Experimentar sensorialment (el gust, el tacte, la vista i l’olfacte). 
- Treballar la psicomotricitat(general i fina) 

Descripció de la proposta 

De les moltes fruites que coneixem vam decidir treballar el raïm. Cada família va 
col•laborar portant un penjoll de raïm. Un cop el vam tenir tot vam començar a fer 
diferents activitats. El primer dia vam fer una observació directa i una experimentació 
sensorial on vam descobrir que no tots els raïm són iguals (tenen diferent gust, olor, 
color, mida ). A partir d'aquesta activitat van sorgir les primeres preguntes: d'on surten 
els raïms, què se'n pot fer d'ells.... i és clar, aquí va començar la segona activitat buscar 
informació Vam aprendre molt vocabulari (vinyes, suc, vi...). L’última activitat va ser fer 
la verema tradicional. Així que vam posar en un cubells molt grans el raïm, ens vam 
descalçar, treure els mitjons , arremangar els pantalons i som -hi, xip-xap tot el raïm 
trepitjar. Oh!!! És vi!!!! Vam començar a cridar tots els nens. Quina oloreta feia la sala!  

Aspectes didàctics i metodològics 

Les activitats les van realitzar els alumnes de les tres aules de P2 però per separat. 
Les sessions  de les primeres activitats van durar entre 30 minuts-40 minuts però, 
l’activitat de la verema  va durar  una 1h.  
Durant la sessió hi havia la tutora i l'educadora de suport. 
Les activitats es van portar a terme a l’aula  però la de la verema la vam fer a la sala 
polivalent i per grups de 4-6 nens . 

Recursos emprats 

- Gotims de raïm, cubells, aigua, sabó i tovalloles. 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

-Experimentació amb el raïm 
-Les tradicions antigues  

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Infants de 2 – 3 anys. 
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Documents adjunts  

• Material per al professorat. 
Guia ampliada.pdf 
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