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Com es reprodueixen? 
 
Objectius  
 
-  Crear nous coneixements relacionats amb la funció de reproducció. 
- Representar individualment i en petit grup les seves idees i comunicar-les tot 
utilitzant diferents llenguatges comunicatius: dibuix, maquetes, llenguatge escrit i 
llenguatge oral. 
- Conversar per comparar les seves idees amb les dels altres, per millorar-les i 
regularles. 
- Reelaborar les primeres produccions a partir dels coneixements adquirits en la 
interacció amb els altres per anar millorant els seus coneixements cap al model 
d’ésser viu. 
- Analitzar que passa quan un ésser viu es mort. 
- Identificar els canvis físics i de la manera de viure que es produeixen en els llodrigons 
a mesura que van creixent. 
- Utilitzar les noves tecnologies i materials de l’aula de ciències per adquirir 
coneixements, fer observacions i experimentacions i també com a mitjà de 
comunicació. 
- Treballar en grups cooperant amb els companys a partir del treball individual. 
 
Descripció de l’activitat  

 
 A partir de la representació que ha fet cada infant de com s'imagina que es poden 
formar els conillets dins de la conilla, anem creant els coneixements per poder explicar 
la funció de reproducció i com es nodreixen els llodrigons quan es van formant.  
La mort d'un llodrigó ens permet treballar el tema de la mort i el creixement dels altres 
conills els canvis que experimenten 
 

Continguts, processos i competències que es treballen de forma destacada 
  

Funció de reproducció 
Funció de nutrició quan es formen els conills 
La mort 
Creixement i canvis 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
1r de cicle inicial 

 
Temporització 
 
1 mes 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
Es promou que representin amb diferents mitjans d’expressió com es formen 
els llodrigons i com fan les seves funcions vitals. 
Es generalitzen els coneixements que han après dels conills a altres éssers 
vius del seu entorn per tenir-ne cura adequadament i amb responsabilitat. 
També es promou que expressin les seves idees, escoltin i aprenguin de la 
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interacció amb els altres i s'estimula la reflexió sobre les responsabilitats que 
suposa tenir una mascota a casa. 

 
Recursos emprats  

 
Fulls DNA 3 amb el dibuix d'una conilla 
La conilla i els llodrigons que han nascut 
Material per fer la maqueta (plastilina, papers, llanes, canyetes, filferro, robes...) 
Llibres i accés a internet. 
  

 
 
Documents adjunts  

 
Guia ampliada.pdf 
Guió alumnat.pdf 

 


