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Els animals
de la granja

DESCOBRINT EL MÓN

Descobreix els animals de la granja, les seues 
particularitats i els seus costums, a través 

de belles fotografies i de fitxes amb textos curts 
i divertits. 

Un llibre per a saber-ho tot 
sobre els animals de la granja!
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FLAP-FLAP!
Les gallines no poden volar perquè pesen massa per a la mida de les seues ales. Tot i això, poden 
botar i, batent les ales molt de pressa, doblen l’altura del seu bot. Afortunadament, les seues 
potes, amb tres dits que es recolzen en terra, estan adaptades per a córrer!

U
na gallina arriba a pondre un ou al dia durant l’estiu, encara que no estiga 
en companyia d’un gall. Aquests ous, que no estan fecundats, no donen 

pollets. Si ho estan i no se’ls emporta ningú, la gallina els covarà. Quan haja 
post prou ous, s’instal·larà al damunt i només deixarà el niu una hora al dia 
per menjar i fer les seues necessitats. Els pollets comencen a créixer gràcies 
a l’escalfor de sa mare. Fins i tot si la gallina ha post els ous amb 10 dies de 
diferència, els pollets naixeran tots al mateix temps: 21 dies després de l’inici 
de la incubació. 

La gallina

QUIQUIRIQUICEn valencià diem que  el gall fa «quiquiriquic»,  però el seu cant és diferent  en unes altres llengües. El gall francés fa «cocoricó»  i l’anglés fa «cock-a- doodle-doo».

HO SABIES?
La paraula lloca descriu una persona que protegeix els fills en excés. En efecte, a més d’ocupar-se molt bé dels seus pollets, la gallina adopta fàcilment qualsevol cria que isca d’un ou que ella ha covat, així com els pollets d’altres gallines o dels ànecs. 
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S
i un ou és fecundat pel gall, l’embrió de pollet s’alimentarà del rovell, 
que conté matèries grasses, i de la clara, que conté proteïnes i aigua. 

Després de 21 dies d’escalfor, covat per la mare, el pollet està preparat per 
a trencar l’ou. Per a fer-ho, emprarà una diminuta punta del seu bec, que li 
caurà després del naixement i que s’anomena diamant. El diamant li permet 
foradar la closca. Minúscul i suau, el pollet està cobert d’un plomissó groc 
o gris. Segueix sa mare pertot arreu, per no perdre’s, és clar, però també per 
aprofitar la seua calor. 

El pollet

CLOC-CLOC?

Pel que fa a la veu, 

es diu que la gallina 

cloqueja o escataina,  

que el gall canta 

i que els pollets 

piulen. 

HO SABIES?
Domesticada des de fa vora 6.000 

anys pels ous i per la carn, la gallina 

és un animal fàcil de criar. Sabem 

que els romans, els gals i els egipcis 

les criaven ja en l’antiguitat.

QUAN LES GALLINES TENIEN DENTS...
Saps que l’ancestre de les gallines, l’arqueòpterix, era 
un dinosaure que tenia dents i ales? Encara hui, les 
gallines són ovípares, caminen sobre les dues extremitats 
posteriors i tenen la pell de les potes coberta d’escates 
com les dels rèptils. 


