
Bon dia, mestres,  

Som el gremi de carnissers i xarcuters artesans 

de les comarques gironines. Dijous Gras és el 

dia de la botifarra d’ou i per tal de difondre la 

nostra feina hem creat uns materials que hem 

pensat per als nens i nenes, i que esperem que 

us interessin.  

- Una 

proposta de 

guia didàctica 

sobre la 

botifarra d’ou i la 

seva relació 

amb Dijous 

Gras. 

- Un A4 amb dos fullets mida A5 amb 

dibuixos per pintar i al darrera 

l’explicació de la botifarra d’ou. Us els 

adjuntem amb un pdf.  

  

Esperem que us sigui d’ajuda en la vostra tasca docent. Igualment, ens posem a la vostra 

disposició per si us podem ser d’ajuda. Com diu el proverbi africà, cal tota una tribu per 

educar un nen. I nosaltres som part d’aquesta tribu.  

 

Que tingueu un bon Dijous Gras.  

Cordialment,  

Botifarra d’Ou a les escoles 
Gremi de Carnissers i Xarcuters artesans de les comaqrues gironines 



 
GUIA DIDÀCTICA FITXA 

BOTIFARRA D’OU 
 

PROFESSOR DE CICLE INICIAL I PRIMÀRIA 

- Explicar les tradicions gastronòmiques en el Carnestoltes 

- Donar a conèixer el significat de Carnestoltes i Dijous gras 

- Donar a conèixer el consum de producte tradicional i de proximitat a l’escola 

- Conèixer i donar a conèixer els oficis artesans: carnisser, xarcuter, flequer, 

pastisser, xurrer.  

- Ajudar a identificar els components de la botifarra d’ou 

- Utilitzar els sentits (vista, tacte, olfacte, gust) per descriure la botifarra d’ou 

(color, forma, tacte, olor i gust).  

ACTIVITATS PROPOSADES AMB LA FITXA  

- Identificar qui fa la botifarra d’ou? Com la fa? Amb què la fa? 

- Pintar la fitxa de les parts de la botifarra d’ou 

- Cantar la cançó de la botifarra d’ou 

- Fer targetes de cada element amb el seu nom tan amb lletra lligada com 

de pal: ous, sal, olla... Fer-les per duplicat i seria com un joc de parelles. 

O bé fer unes targetes amb les paraules i les altres amb el dibuix i juagar 

també al joc de les parelles. 

- Borrar les paraules i fer-los escriure amb la lletra que li correspongui 

segons la maduresa del nen o nena a sota dels dibuixos. O al revés, 

escriure les paraules i que els nens ho dibuixin.   

- Imaginar de què poden ser les botifarres d’ou. Nous ingredients… xoriç, 

llardons, sobrassada, xocolata, patates xips, etc.  

 



 

  



 


