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Guia didàctica Nivell: I P 
La batalla dels becs. 

Qualsevol ésser viu està condicionat per l’espai i el temps on li ha tocat viure. En 
qualsevol hàbitat, l’aliment disponible pels animals del lloc pot variar per diferents 
motius. Tenir un determinat caràcter o fenotip pot ser avantatjós o no, depenent de les 
condicions del lloc i del moment. 

Els éssers vius interaccionen amb membres de la seva mateixa espècie, i d’altres 
espècies, principalment de tres maneres: 
.Cooperant amb entre els seus o amb d’altres. 
.Competint entre els seus o amb d’altres. (pel menjar, per l’espai, per la protecció...) 
.Un s’alimenta de l’altre ( depredador i presa.) 

La manca de recursos en un medi determinat és el desencadenant de la “lluita per 
l’existència”, els qui tenen uns caràcters més favorables, són  seleccionats per a 
sobreviure en aquelles condicions, els altres o bé migren o bé s’extingeixen. 

Objectius 

‐ Guanyar interès per començar a  fer‐ se preguntes i voler construir respostes, tot 
compartint opinions i dubtes, dialogant amb els altres. 

‐ Associar les accions que es fan durant el joc a interaccions de competència i 
col·laboració en la lluita per l’existència de les poblacions naturals. 

‐ Valorar la relativitat de posseir d’un caràcter determinat . 
‐ Considerar els avantatges o desavantatges d’un determinat caràcter en 
funció dels canvis que es poden produir en el medi. 

‐ Introduir els conceptes d’avantatges adaptatives i lluita per a l’existència per anar 
construint la idea de selecció natural i les seves conseqüències en les poblacions 
naturals. 

‐ Incorporar expressions adients alhora de referir‐nos a processos relacionats amb 
l’evolució biològica. 

Interpretant el joc 

Un joc com aquest, on simulem la “lluita per l’existència” requereix, per a tots els 
nivells, una clara anticipació del per què hi juguem i de les normes que cal complir. 
Sovint el fet que anticipem i fem valorar les normes de joc, no vol dir que aquestes 
s’aconsegueixi a la primera, i que el joc rutlli per la intenció que té: Guanyar interès per 
començar a construir respostes i seguir‐se fent preguntes. Per tant donat que està 
pensada per fer‐se amb grup reduït, ens caldrà com en qualsevol activitat, pensar com 
volem gestionar‐la. ( Per exemple: com la combinem amb altres activitats que ha de fer 
la resta de la classe? ) 

Creiem que tal com està relatat el procés a seguir en el joc , es suficient per 
entendre’n la mecànica i la intenció. Si no és així, us agrairem  que ens envieu tots els 
vostres suggeriments per tal de millorar‐lo. També considerem que és un joc que pot
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anar creixent i variant. Podeu adaptar els tipus de menjar, canviar les xuxes per altres 
menjars que tinguin característiques semblants, etc... 
En la batalla dels becs la pertorbació que introduïm és la manca d’un aliment 
determinat; però podem crear nous jocs simulant altres mancances, o canvis en el 
hàbitat...altres què passaria si... 

Cal tenir present que estem simulant una població imaginària d’aus. I que tot i referir‐ 
nos a caràcters determinats, no trobarem una situació exacta, tot i poder ser semblant. 
És a dir el bec‐cullera, en aquest cas, no representa una limícola d’un Delta. Per ser així 
suggerim que us busqueu les aus que realment cohabiten el seu mateix hàbitat i que 
ajusteu els objectes‐bec amb els que treballem, i tindrem una versió del joc molt 
interessant. Animeu‐vos! 

Situant l’activitat . 

Aquesta activitat pot utilitzar‐se a partir de finals de cicle inicial depenen del què i com 
s’hagi treballat abans. 

Hem pogut comprovar que a P‐5* poden treballar per: 
  Establir la correspondència entre dents pròpies i d’altres animals relacionant  la 

forma de les dents amb la seva funció i el tipus d’aliment que menja un 
determinat animal. 

  Establir relacions de semblança dels tipus de dents amb eines que realitzen 
funcions similars. 

  Fer inferències, establir paral·lelismes entre el que han après sobre les formes de 
les dents i formes de becs d’aus. 

Podem vincular l’activitat a grans preguntes que Darwin es va fer i la ciència encara 
continua investigant, com ara: 
Com és que hi ha tanta diversitat éssers vius, o animals diferents? Com és que n’han 
sobreviscut uns al llarg del temps i se n’han extingit d’altres?.. Però ens cal situar que 
el joc focalitza sobretot en la simulació del què pot passar en un medi natural per la 
competència d’un recurs ( en aquest cas el menjar) i el fet de posseir  un determinat 
caràcter o fenotip‐ 
Per tant, ens caldrà imaginar el nostre recorregut en funció dels contextos significatius 
per al nostre alumnat, i saber on encaixa aquest joc dins  la nostra seqüència didàctica. 
( vegeu document Infantil i Primària. 

* Proposant un treball de semblances i diferències entre nosaltres i els animals; observant cranis 
d’herbívors i carnívors per relacionar les seves dents amb la  dentició pròpia de l’alumnat i experimentant 
amb objectes o eines que fan la mateixa funció que les dents. 

Per a cicle superior,  el joc en línia que teniu ressenyat a continuació: 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/evolucion/image/osos2.swf 
pot ser una bon exercici d’aplicació sobre el que s’ha treballat en “La batalla dels becs.”
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Recordem que...                                            Utilització del llenguatge 

Els canvis (mutacions) són anteriors a que una població quedi o estigui ben adaptada en 
aquell medi concret. Els canvis  són “preadaptatius” i no al revés,  no és la 
conseqüència. 

En l’evolució no hi ha cap finalitat, no és “per...” sinó “com que...”. Per exemple: 
No és : “...tenen aquest bec per a poder menjar tal menjar” 
És: “Com que tenen aquesta forma de bec poden menjar tal menjar” 

Per tant  els individus són com són i és el medi que els selecciona o no, ells no 
s’adapten. 

D’altre banda cal que la utilització de preguntes o respostes en condicional i subjuntiu 
com ara,( què passaria si... que això passi depèn de...) formi part  de les expressions 
que professorat i alumnat ha de fer servir per fer i parlar ciència. 

Glossari: 

v fenotip 

Conjunt de caràcters visibles que un organisme presenta com a resultat de la interacció 

entre el seu genotip i el medi ambient (gènic, físic, hormonal, etc) 

v hàbitat 

1. Conjunt de condicions ambientals (sòl, microclima, factors biòtics, físics, químics, 

energètics, etc) en què es desenvolupa la vida d'un ésser viu. 

2. Localització territorial de la població humana
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Materials 

Equip CDEC d’ Educació Infantil i 
Primària 09/10 

amb la col·laboració de 
l’ Equip de formadores i formadors en 

ciències d’ Infantil i primària.
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