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Paraules que potser no comprens

� MORRO: musell de la vaca.
� REMUGAR: la vaca regurgita l’herba que ha emmagatzemat a l’es-

tómac i la torna a mastegar lentament; remuga la pastura.
� CREU: punt damunt de l’esquena, a la base del coll.

La VACA viu en estables. 
A l’estiu, sovint dorm 

als prats. 
Les guarda el vaquer.

ON VIU?

FITXA 
D’IDENTITAT

QUANT PESA?

Entre 400 
i 600 kg

6

LA VACA
Com és?
És la reina dels prats. La VACA pot ser de
diversos colors: negre o marró, per exem-
ple. Amb la seva mida gran, el morro �

humit i les mamelles plenes de llet, tothom
la reconeix immediatament.

Per a què se la cria?
Se la cria per la seva llet. Quan pareix un
vedell, cal munyir-la cada dia. I la seva carn
es menja; és excel·lent.

Què menja?
Herba i només herba. No tan sols això: si l’o-
bliguem a menjar carn, pot tornar-se boja.
Si això succeeix, pastura i remuga � sense
parar.

Convé saber…
Que existeixen moltes races de VAQUES
de diferents colors. La VACA descendeix
d’un animal salvatge, l’ur, que vivia als bos-
cos en temps prehistòrics. Pot assolir els
20 o 25 anys.

JUGA I APRÈN
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Entre 1,50 i 
1,60 m a 
la creu �

QUANT MESURA?

sopes de pa
2

remuga
herba

la mamellacarn

herba

el bec

el musell

La vaca s’alimenta de… La vaca…

atrapa 
mosques amb la llengua

persegueix els
animals petits

El morro de la vaca és…
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Paraules que potser no comprens

� CASTRAT: que l’han operat perquè no pugui reproduir-se.
� CARRO: vehicle de dues rodes estirat per un animal.
� DE TOREIG: destinat a ser matat a la plaça.

QUANT MESURA?
Un mínim 
d’1,60 m, 
a la creu

Com la vaca, el BOU viu 
en un estable. A l’estiu, 

sol dormir als prats. El seu 
guardià s’anomena bover.

FITXA 
D’IDENTITAT

QUANT PESA?

Entre 1.000 
i 1.400 kg

ON VIU?
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EL BOU
Com és?
El BOU és un toro de diferents colors que ha
estat castrat � per impedir que es repro-
dueixi. S’assembla a una vaca, pero és molt
més fort i les seves banyes són més grans.

Què fa?
Des de l’aparició dels tractors, el BOU ja
no és utilizat com a animal de tir a la gran-
ja. En altres temps arrossegava l’arada o
estirava carros � amb molt de pes.

Com viu?
Als prats, on s’engreixa, ja que es cria per
la seva carn excel·lent. El BOU viu quasi
sempre en bandada, a diferència dels toros,
que solen viure sols.

És bo saber que…
Hi ha moltes races de BOU. No sol ser
agressiu, al contrari que el toro, que és un
animal més perillós. Pot viure fins a 25 anys.

JUGA I APRÈN
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El bou 
menja herba

El bou és un animal 
de toreig �

El bou es cria per 
a la reproducció

Abans, era un 
animal de tir

V F V F V F V F
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Paraules que potser no comprens

� MORRO: musell del porc.
� PARIR: portar al món.

10

EL PORC
Com és?
Freqüentment rosat o negre, amb un
morro � amb què ensuma pertot arreu i
una cueta amb forma de tirabuixó: vet
aquí el PORC! Els PORCS grunyen, tant si
estan de bon humor com si no ho estan.

És un animal brut?
Igual que el seu cosí salvatge, el senglar, el
PORC protegeix la seva pell rebolcant-se
pel fang. No és llepafils i s’alimenta amb
tota mena de restes.

Què menja?
El PORC menja absolutament de tot: verdu-
ra, tubercles, arrels, carn, etcètera. Per
això diem que és omnívor. El granger ali-
menta els seus PORCS amb papilla de cere-
als o lleguminoses.

És bo saber que…
La femella del porc s’anomena truja. El porc
no sempre mostra un caràcter dòcil, però
és un animal molt intel·ligent. Viu entre 12 i
15 anys. Normalment, la truja pareix �

entre 10 i 12 porcells un cop l’any.

QUANT MESURA?

1,20 m 
de llarg

El PORC viu en 
una baconera.

FITXA 
D’IDENTITAT

QUANT PESA?

Entre 200 
i 450 kg

ON VIU?

11
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només carn

en forma 
de tirabuixó

només 
fruita

de tot

curta i
erecta

llarga i
caiguda

El porc menja… Es cria per a…

obtenir 
la seva 
llet

La cua del porc és…

treballs 
agrícoles

aprofitar 
la seva carn
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SOLUCIONS DELS JOCS JUGA I APRÈN

LA SOLUCIÓ DEL JOC DE LES 7 DIFERÈNCIES

En un dibuix hi ha un ocell més • Una de les dues granges està una mica atrotinada • Una gallina és de color 
diferent • L’ànec neda en sentit contrari • La pintada no apareix en un dibuix • La vaca és de color diferent • 
El pagès es troba en una ubicació diferent.

La gallina ha perdut els seus ous.
Ajuda-la a trobar-los, 
sense topar-se amb la guineu i la rata!

Pàgina 6 LA VACA: 
3 (herba), 2 (remuga l’herba), 
3 (el musell)

Pàgina 8 EL BOU: 
veritat – fals – fals – veritat

Pàgina 10 EL PORC: 
3 (de tot), 2 (aprofitar la seva carn), 
1 (en tirabuixó)

Pàgina 12 EL BE: 
fals – veritat – veritat – fals

Pàgina 14 LA CABRA: 
2 (herba, sobretot), 2 (donar llet), 
3 (corrals)

Pàgina 16 EL CONILL: 
fals – fals – veritat – veritat

Pàgina 18 LA GALLINA: 
2 (un ocell), 2 (als corrals de la granja i
els prats), 3 (el seu bec punxegut)

Pàgina 20 EL GALL: 
fals – veritat – veritat – veritat

Pàgina 22 L’ÀNEC: 
veritat – veritat – veritat – veritat

Pàgina 24 LA PINTADA: 
fals – fals – fals – veritat

Pàgina 26 EL GALL DINDI: 
veritat – fals – fals – fals

Pàgina 28 L’OCA: 
veritat – fals – veritat – fals

Pàgina 30 EL COLOM: 
fals – fals – fals – veritat

Pàgina 32 LA GUATLLA: 
veritat – fals – fals – fals

Pàgina 34 EL CAVALL DE TIR: 
fals – fals – veritat – fals

Pàgina 36 L’ASE: 
2 (tragina càrregues pesades a l’esquena),
2 (farratge), 2 (estables)

Pàgina 38 LA RATA DE CAMP: 
veritat – fals – veritat – veritat

Pàgina 40 EL GAT: 
veritat – veritat – veritat – fals
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