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Què necessitem saber dels conills i què hem de fer per poder-ne 
tenir a l'escola? 
 
Objectius  
 
- 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 
regular-les. 
- Treballar en grups cooperant amb els companys a partir del treball individual. 
- Mobilitzar les representacions inicials dels infants sobre els conills cap al model 
escolar d’ésser viu. 
 
 

 
Descripció de l’activitat  

  
Els infants manifesten molt d'interès per fer néixer llodrigons a l'escola i per tal de 
portar-ho a terme analitzem els coneixements previs que tenen sobre ells. 
Posteriorment busquen informació sobre el què necessiten aquests animals per viure 
en bones condicions i preparem tot el necessari per acollir a la conilleta, mare, dels 
nostres futurs llodrigons. 
 

Continguts, processos i competències que es treballen de forma destacada 
  

- Model d'ésser viu. 
- Variables mediambientals necessàries perquè els conills visquin en bones 

condicions. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
1r de cicle inicial 

 
Temporització 
 
2 setmanes  
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
La conversa és l'eix fonamental del nostre projecte perquè ens serveix per expressar 
les idees inicials i posteriorment per anar creant els nous coneixements a partir del 
que hem experimentat i observat. 
A partir del treball individual es treballa en grups cooperatius i es posteriorment es 
comparteix amb tot el grup classe. 
Es mobilitzen les idees inicials que tenen els infants sobre els conills cap al model 
d'ésser viu. 

 
Recursos emprats  

 
Llibres i pàgines web d'informació sobre els conills. 
Fustes, claus, cola, filferro, eines...per construir la gàbia per part dels pares. 
Dibuixos dels infants per decorar la gàbia. 
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Llapis, ceres, vernís per decorar la gàbia. 
Conilla prenyada. 
Aliments per la conilla. 
Calendari per controlar els dies que falten pel naixement. 
 
Documents adjunts  
Guia ampliada.pdf 
Guió alumnat.pdf 

 


