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El Misteri de les Boletes Negres  

 

Objectius 

Poder generar hipòtesis a partir de l’observació d’una egagròpila. 
Entendre el procés científic de generar hipòtesis ii comprovar-les. 
Ser capaç de seguir els passos del procés d’investigació. 
Tenir cura dels estris de laboratori. 
Poder centrar-se en l’observació dels detalls de la egagròpila. 
Ser capaç de mesurar la longitud i pes de la egagròpila, pels i ossos 
Ser capaç de classificar els ossos segons les semblances. 
Entendre el procés de la formació de l’egagròpila. 
Entendre el concepte de cadena tròfica. 
Ser capaç de generar un mapa mental. 
Poder treballar cooperativament en diferents fases del projecte. 

Descripció de la proposta 

A l’escola van aparèixer unes boletes negres (egagròpiles) i se’ls hi van presentar als alumnes a 
veure que podien ser. Van començar a observar-les, després van generar hipòtesis i les van 
comprovar arribant a la conclusió de que eren egagròpiles. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquest projecte està emmarcat dins del nostre horari com Treball d’Aula amb una durada d’unes 
20 sessions. L’alumnat es va agrupar de diferents formes depenent de la tasca a fer, així teníem 
grups de 4 - 5 en el treball cooperatiu, treball individual per les lectures individuals, treball per 
parelles per fabricar les safates de l’exposició... 
En els aspectes tècnics remarcar la importància de poder treballar amb una lupa binocular, encara 
que nosaltres no la teníem i van fer servir les monoculars. També, les egagròpiles, si abans de 
treballar-les han estat congelades ( i descongelades) acabaríem amb qualsevol invertebrat que 
pugui desfer-la. Si les voleu conservar les haureu de congelar – descongelar – envernissar. 
L’avaluació ha estat contínua individual i també per grup seguint el procés però també avaluàvem 
els elements elaborats com la classificació d’ossos, mapes conceptual o fitxes. 

Recursos emprats 

El material bàsic han estat les egagròpiles aconseguides per un amic aficionat a l’ornitologia. I ens 
hem ajudat de l’aplicació KAHOOT per fer l’avaluació dels éssers vius i l’aplicació POWTOON per 
generar un vídeo explicatiu. Per cercar informació hem fet servir: 

• Enciclopèdia digital www.supere.cat  
• El llibre “Les Egagròpiles”,  
• //www.youtube.com/watch?v=N6icp5hTSOY 
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Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

En aquesta unitat es va treballar més a fons la dimensió del Món Actual, de l’àmbit del 
Coneixement del Medi, però també aspectes matemàtics, de llenguatge, treball cooperatiu i 
plàstica 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle superior d’educació primària 

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 

 
• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 

- Culí Ribas, Joan; Riera Cusí, Sebastià; Solà Subirana, Eudald (1989) Les egagròpiles. 
Eumo Editorial 
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