
 
 

La primavera és una de les quatre estacions de les zones 
temperades. També s'anomena primavera d'estiu en contraposició 
a la primavera d'hivern o tardor. Astronòmicament, comença amb 
l'equinocci de primavera (entre el 20 i el 21 de març en l'hemisferi 
nord, i entre el 22 i el 23 de setembre en l'hemisferi sud), i acaba 
amb el solstici d'estiu (al voltant del 21 de juny en l'hemisferi nord i 
el 21 de desembre en l'hemisferi sud). No obstant això, a vegades 
és considerada com els mesos sencers de març, abril i maig en 
l'hemisferi nord i setembre, octubre i novembre en l'hemisferi sud 
(primavera meteorològica). Se'n diu primaveral o vernal al que fa 
referència a aquesta època de l'any. 

El concepte "primavera" prové de prima (primer) i vera (verdor). És 
l’època de mitja estació on creixen les plantes i els arbres . 
 
A l’ iniciar la primavera, és moment de 
preparar la terra i sembrar la majoria dels 
cultius bàsics per aprofitar l’arribada 
pròxima de les pluges; i es planten també 
una gran varietat  d’arbres fruitals, 
d’hortalisses i llegums.  
 
La primavera representa un canvi del clima 
que es reflecteix en les plantes, perquè 
apareixen nombroses flors vestint alegres i 
vistosos colors acompanyats de suggestives 
fragàncies. 
 

Els animals també gaudeixen del bon 
clima i molts d’ells es reprodueixen en 
aquesta època, les aus incuben els 
seus ous i fins i tot les abelles ponen 
els seus. En les persones podem notar 
igualment el reflex d’ una estació 
colorada i alegre. L’enamorament es 
dóna molt en aquesta època de l’any 
sobretot en els humans, produït per 
certes hormones del nostre cos.  



 
 
DITES 
 

Mal hivern, primavera d'infern 

Oreneta arribada, primavera començada 

Tramuntana de primavera, pluja al darrera 

Una oreneta no fa estiu, ni dues primavera 

 

COM HO TREBALLEM A L’ ESCOLA 

� Decorarem l’escola amb objectes i elements referents a la 
Primavera (colors de la primavera, flors, ... 

� També podrem decorar les aules amb un mural pintat pels infants 
utilitzant els colors de la Primavera: vermell, groc, verd, ... 

� Podrem treballar l’estació amb: quina roba ens posem quan arriba 
la Primavera? 

� Coneixerem i cantarem cançons sobre la Primavera, com ara: 
o “ Marieta vola vola ” 
o “ Pica-soques ” 
o “ La mosca ” 
o “ La Primavera ja ha arribat “ 


