
 

Adaptacions dels animals a la temperatura 

 

En la versió CLIL de l’activitat trobareu les mateixes activitats que en la 
versió en Català, però s’hi han inclòs exercicis per treballar el vocabulari, per 
facilitar la comprensió i perquè els alumnes puguin contestar allò que es 
demana al màxim en anglès. Per facilitar l’expressió oral en anglès es recomana 
utilitzar la presentació en Power Point. És convenient passar-lo primer a tot el 
grup classe i després fer que treballin en parelles o grups petits preguntant-se 
allò que han observat i explicant perquè ha passat. En la presentació hi ha les 
imatges relacionades amb les pràctiques i amb la interpretació que cal fer 
basant-se en el model de partícules i cinètic de la matèria. També hi ha 
preguntes i “cues” que afavoreixen la participació oral dels alumnes. És 
recomanable que els alumnes de tant en tant reflexionin sobre el que han après 
escrivint un apartat que s’anomena “Your notes”. Així podrem comprovar si 
estant entenent el que estan fent, tant des del punt de vista cognitiu com 
científic. Al principi es deixa un espai per fer-lo, més endavant es farà a 
criteri del professorat.  

L’element didàctic és essencialment pràctic. Es comença amb unes activitats en 
què es simulen hipopòtams i elefants amb llaunes. Cal provar la pràctica primer, 
perquè segons quina substància s’utilitza per fer les orelles de l’elefant pot fer 
d’aïllant i impedir la transmissió de la calor. Cal vigilar amb l’aigua calenta i 
s’aconsella segellar amb plastilina el forat superior, posant-la al voltant del 
termòmetre o del sensor de temperatura. Per tal d’interpretar les diferències 
en la transmissió de calor entre elefants i hipopòtams s’utilitzarà el model 
cinètic de la matèria que permet explicar la transmissió de la calor per 
conducció i per convecció. 

L’estudi de la regla d’Allen i de les adaptacions dels hipopòtams basades en 
aïllants (aigua, fang), així com els deures sobre els elefants asiàtics i africans 
permeten als alumnes dissenyar noves pràctiques.  



 

 

 

 

 
Fotografia: Òscar Comino. 
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S’adjunten algunes fotografies (font pròpia i d’Òscar Comino) que il·lustren 
algunes idees aportades pels alumnes: comparar llaunes amb mides d’orelles 



diferents, ventar els elefants i els hipopòtams, ruixar-los, banyar-los, 
recobrir-los de fang... També s’adjunten esquemes que poden ajudar a 
completar l’explicació dels fenòmens observats. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquemes: Òscar Comino.  

 

 Esquema: Òscar Comino. 

 

 

 

 

A banda d’aquestes adaptacions anatòmiques i 
fisiològiques també es relaciona la fisiologia amb la 
pèrdua de calor amb uns exercicis sobre l’acció dels capil·lars sanguinis i la 
seva dilatació i la de les orelles. 

Per acabar s’estudia la situació contrària, les adaptacions per no perdre calor, 
basant-se en l’estudi dels pingüins. En aquest cas les pràctiques són més 
obertes i es demana al alumnes que participin en el seu disseny des del principi. 

 



 

 

 

 

 

 

Disseny: Albert Jiménez.  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema, fotografies  i gràfics: Òscar Comino. 



S’adjunten també algunes fotografies de diferents dissenys: pingüins fent 
pinya, pingüins sols i en grups petits, recoberts de cotó, de draps, amb 
plastilina per representar les potes, pares i fills, etc. 

Com en el cas anterior cal relacionar les adaptacions anatòmiques i etològiques 
amb els mètodes de transmissió de la calor. 

Quan es simuli la pinya cal introduir un pingüí fred, que representa que acaba 
d’entrar dins la pinya i veure com arriba  a l’equilibri tèrmic amb els seus 
companys i les diferències de temperatura entre els que són dins i fora. 

S’acaba amb alguns exercicis d’aplicació. 

En el treball d’ampliació els alumnes han de dissenyar un experiment per 
demostrar la relació entre la mida de l’animal i la pèrdua de calor. 

Resultats:

vermell  ampolla de 1,5 litres 

blau  ampolla de 1 litre 

rosa  ampolla de 0,5 litres 

 

 
Fotografia  i gràfics: Òscar Comino.  

S’aconsella fer en una mateixa sessió la primera activitat pràctica dels 
hipopòtams i els  elefants i la recerca d’informació sobre la regla d’Allen. Hi ha 
un treball per fer a casa sobre els elefants, que juntament amb el que s’ha 
treballat a classe permetrà dissenyar noves pràctiques per als elefants i els 
hipopòtams. Com que aquestes pràctiques no són de fàcil gestió es poden fer 
de manera demostrativa, però es considera important que les primeres es facin 
de manera participativa. Com també cal que siguin participatives les pràctiques 
dels pingüins. 



Un dels objectius principals és relacionar la Física i la Biologia, relacionar els 
mecanismes de regulació de la temperatura (anatòmica, etològics i fisiològics) 
amb els mètodes de transmissió del calor. 

Com sempre, cal provar les pràctiques abans i és necessari vigilar molt quan 
s’utilitza l’aigua calenta.  

Aquestes activitats es poden realitzar per separat o formant part de l’itinerari 
Calor, temperatura i adaptacions dels animals. Si es fa tot l’itinerari, les 
activitats de dilatació tèrmica haurien de ser les primeres i les segones 
haurien de ser les que corresponent a l’element Calor i temperatura  i les 
d’aquest element haurien de ser les últimes i servir de conclusió a tot el que 
s’ha estudiat respecte a la temperatura i la transmissió del calor. 

 

 

 

 


