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Per què hi ha caragolines al nostre pati? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ VOLEM SABER? 

Un dia, a l’hora del pati, mentre els infants jugaven i corrien sense parar, un nen de P4 de la classe 

de les Foques va venir corrents i entusiasmat a ensenyar-nos el que havia trobat. -Mira Ainhoa, un 

cargol!!- va dir el nen. Als infants els hi va cridar molt l’atenció així que vam decidir investigar com 

podien haver arribat al nostre pati, ja que aquest és tot de ciment.  

A partir d’aquí vam començar a buscar cargols pel pati i ens vam adonar que no eren cargols, com 

els que nosaltres coneixíem, sinó que eren diferents. Aquests eren allargats. Vam investigar i buscar 

a internet i vam descobrir que eren caragolines.  

 

COM HO HEM FET? 

Ara ja sabíem com es deien així que els hi vaig plantejar la pregunta que conduiria la nostra recerca 

“Per què hi ha caragolines al nostre pati?. Les respostes van ser molt originals i creatives. Un nen va 

dir que els ocells cagaven caragolines i les deixava al pati; una altra nena que plovia caragolines per 

tot arreu; una altre que un àliga les portava i les deixava el pati; una altra, que un senyor les 

deixaven allà... Però molts van dir perquè plovia, ja que ens vam adonar que els dies que plovia 

sempre trobàvem més caragolines. Totes aquestes respostes ens van servir per guiar la recerca i vam 

investigar totes i cadascuna de les hipòtesis que havien plantejat els infants. Arribant a la conclusió 

de què la manera com havien arribat les caragolines al nostre pati no havia estat cap d’aquestes.  
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Els infants estaven molt motivats i només feien que buscar caragolines pel pati ja que no es trobaven 

pel terra sinó que estaven entremig de les rajoles. Tot seguit vam decidir buscar un lloc per posar-les 

a la classe i que les poguéssim observar. A partir d’aquí, van començar a sorgir molts dubtes: on les 

fiquem perquè no s’escapin, que necessiten per viure,... així que vam continuar investigant.  

A l’endemà vam fer un experiment a partir de la pregunta: “Què creieu que necessiten per viure?” 

van arribar a la conclusió que necessitaven aigua i menjar, però quin tipus de menjar? De totes les 

coses que van dir van decidir donar a provar a les caragolines tres aliments: enciam, poma i galetes i 

veure què passava. Després de dies observant van arribar a la conclusió que el que més els hi 

agradava era l’enciam, ja que s’ho van menjar tot, la poma també els hi va agradar força, però les 

galetes no gaire. 

Tot seguit vam començar a investigar com són, quines són les seves parts, etc. A partir del dibuix 

els infants representaven el que sabien perquè ho havien vist, però també  el que s’imaginaven. Vam 

veure que hi havia caragolines molt petites i caragolines una mica més gran però que gairebé totes 

eren petites. Així que els hi vaig ensenyar un aparell amb el qual les podríem veure millor: la lupa 

binocular. Els infants van poder veure que amb la lupa es veien molt més grans. 

Tot i així encara no sabíem com havien arribat les caragolines al pati, així que vam decidir sortir al 

pati i descobrir-ho. Donat que era difícil treure les cargoles d’entremig de les rajoles els hi vaig 

proposar d’aixecar una rajola per veure que hi havia a sota. A partir d’aquí van començar a dir què 

pensaven que trobarien a sota de les rajoles. un dels infants va dir herba i tots van dir el mateix. Així 

que vam anar a demanar a la conserge de l’escola si ens podria ajudar. Quina va ser la nostra 

sorpresa? Hi havia terra, caragolines i cargolets petites que no havíem vist fins ara. Vam tocar la 

terra i van veure que la terra estava mullada. Vam arribar a la conclusió que la terra estava mullada 

perquè quan plovia entrava l’aigua per les ratlletes que hi ha entremig de les rajoles. Herba no hi 

havia però el que si que vam veure és que hi havia una mica de molsa.  

 

CONCLUSIONS 

Així que vam poder respondre a la nostra pregunta inicial. Les caragolines vivien a sota de les 

rajoles del pati perquè tenien el necessari per viure: la terra està sempre humida per la pluja, neix 

molsa per la humitat que els serveix d’aliment i la rajola del pati els serveix de protecció. 

Donat que els nens i les nenes de la classe de Les Foques estan molt engrescats amb el tema 

continuarem investigant sobre les caragolines a partir de la següent pregunta: “Les caragolines 

necessiten la closca per viure?” 
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AGRAÏMENTS 

En primer lloc, volem agrair la col·laboració de tots els infants d‘Educació Infantil de l’Escola 

Miguel de Unamuno, ja que durant la investigació ens van ajudar a buscar caragolines, i a la 

conserge de la nostra escola per aixecar-nos una rajola del pati.  

 


