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Mireu, insectes pal! 

 
Es porta a l’aula un pot amb insectes pal 
(http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/index.php/cambra-de-cria) 
 
Primera activitat: On els posarem? 
 
Consensuem i acordem que és necessari crear un medi per poder mantenir els 
insectes i poder-los observar. 
a partir de la conversa anem definint els elements necessaris: 

• un terrari transparent per poder observar 
• fulles d’heura 
• aigua  
• algun tronc perquè es puguin enfilar. 

 
Segona activitat: Què és això?  
 
Anem a netejar el terrari i veiem coses negres. Què deuen ser?  
Pensen que poden ser caques o ous. 
Ara ja s’han fet molt grans i poden ser pares o mares... Diuen. 
 

Tercera activitat: Com mengen! 
 
Hem vist que han menjat molt i han crescut molt, sorgeix la proposta de pesar el que 
mengen i el canvi de pes que fan els insectes pal. 
Com ho fem? 
Fem servir un got de plàstic transparent, pesem el got, per veure si pesa molt o no i 
desprès els insectes pal a dins del got. 
Desprès pesarem les fulles.  

                         
                     
Prenem mesures durant dos dies i intentem treure conclusions. 
 
Quarta activitat: Quin menjar els agradarà més? 

Sempre els hi donem per menjar, heura. Podríem posar una altre planta? Els hi 
agradarà? 
 
Observem una setmana desprès, no s’ho han menjat. 
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• A lo millor no li agraden aquestes plantes. 
Com ho seu saber?? 

• Potser perquè ho llepa, i veu quin gust fa? O ho 
olora?  

• Quan els vam posar es ficaven a sota, i es pujaven. 
 
 
 
Cinquena activitat: Sembla una camisa! 
 
Avui en  arribar a l’escola hem observat que hi havia  “algo” !!!  
Què pot ser? Un, dos tres  insectes pal morts?  
Veiem que no, estan els tres a dins i estan vius. 
Què pot ser ?  
Observem primer a ull  un i desprès fent servir la lupa. 
Ens comencem a fer preguntes… 
Està ple o buit? 
Pesa o no pesa? 
Es mou?  
Sabem que és del insecte pal, perquè te les mateixes parts, encara que estaven 
doblegades, la forma és igual que el insecte pal. 

• Tenen pell d’insecte pal. 
• És una pell seca! 

 
Busquem un parale·lisme amb el creixement dels nens i nenes. Agafem una jaqueta, 
imaginem... És un nen? O és el seu vestit? I les sabates, jo em puc posar les vostres? 
 

• La seva pell està seca, els insectes pal treuen la pell vella i li queda la nova. 
    . Com les serps! 
 
 Com és que fa això? 

• Perquè li queda petita  
• “Mi madre tiene los mismos zapatos porque ya se ha hecho gran”.  

 

Sisena activitat: Sembla un pal 
 
Es formula la pregunta a partir de l’observació que fan en diferents moments del dia, 
i de la manipulació quan netegem el terrari: Què fa el insecte pal quan posem la mà 
dins el terrari?  Com ho sap? 
 
 
. Es queda quiet  
. Es posa a sobre de les fulles  
. Mou les banyes... Potser per escoltar,  toquen 
les coses,... per saber què passa. 
 
Ho relacionem amb  tot el que hem aprés fins ara 
dels sentits. Com ho fem nosaltres per saber les 
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coses que passen al nostre voltant, la relació entre els sentits i el cervell. 
 
 
 

Observem el cos fent fotografies amb el microscopi portàtil Ecoline 
http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/index.php/material-en-prestec/primaria) 
 
Setena activitat: els ous 
 
Al terrari hem trobat moltes caques, però també hi ha unes coses diferents… 
són com  boletes... Què pot ser? 
Decidim fer sevir la lupa, veure-ho més gran... 
Quan posem la lupa aixafem un... Què surt de dins?  .. Semblen  ous!!  
 

 
 
 

 
Què deu passar dins de l’ou perquè després surti un bitxo pal? Cada alumne fa 
un dibuix per representar què imagina, com s’ho imagina. 
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Posem en comú aquestes idees inicials  
reprensentades als dibuixos individuals, veiem les diferents mirades, les 
semblances i les diferències.  
 
Ens tornem a plantejar preguntes que ens ajuden a reconstruir la seqüència.  
Comencem a dibuixar l’ou, sabem que té una part groga, la closca i liquid. 
De què li serveix el rovell ? 
Per menjar..  (alguns dels dibuixos lliguen el insecte amb un tub, d’altres 
aporten idees diferents..) 
És com un tub de la mama que connecta amb la panxa per menjar 
 
Està lligat l’ou amb  un insecte pal?  

• No! Tots els ous estan a fora 
• A lo millor és aquests tap? 
• Potser fan com els bebès que tenen un tub? 
• Crec que tot està a dins... Agafen el menjar dins...  
• ... 

 
Després d’aquestes converses ja tenim clar que l’ou és un sistema que totes 
les transformacions es donen a dins, i decidim dibuixar un tub que lligui el 
rovell amb aquest inici de bitxo pal que anirà creixent a mesura que decreix 
el rovell, fins que està a punt per sortir. 
 

 
 
 
Cerquem  informació, acabem d’ajustar el dibuix, fent 
alguna  modificació,  veiem que quan està a punt de sortir és molt més gran 
que l’ou 3 vegades o més!!!  
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Representem amb llenguatge corporal l’eclosió de l’ou, imaginant com ha 

d’estar a dins si és tant gran?  Com s’ho fa per sortir?  
 


