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ELS CRANIS ENS PARLEN  
Nucli 

 

 
Objectius  

 
Generals 
- Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza.  
- Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis observables 
en els éssers vius identificar evidències i extreure conclusions que possibilitin 
prendre decisions per actuar 
- Explicar els fenòmens amb l’ajuda de models, verificar la coherència entre els 
observacions i explicació donada.  
- Identificar i diferenciar els fets i les evidències de les inferències 
- Participar en la vida col�lectiva de la classe, l’escola i la localitat, posant en 
pràctica habilitats socials que afavoreixen les relacions interpersonals. 
- Reconèixer la importància de la gestió d’aula  
- Treballar la naturalesa de la ciència 
 
Específics 
- Observar formes, semblances i diferències entre diferents cranis de mamífers i 
relacionar l’estructura de les dents amb la seva funció. Formular preguntes i 
verificar hipòtesis. 
- Reconèixer algunes adaptacions de mamífers. Relacionar la seva dentició amb 
els tipus de la seva alimentació  
- Deduir la utilitat de cada tipus de dents ( ullals, incisius, canins, i molars)a 
través de l’experimentació 
- Incorporar expressions adients a l’hora de comparar característiques i usos 
de les dents:  punxar, tallar, triturar, esquinçar 
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 

 
- Identificació i ús de criteris per a l’observació científica d’éssers vius. Us de 
claus i guies.   
- Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva interacció amb el 
medi. Identificació de la relació entre funcions vitals i alguns elements de la 
seva estructura. 
- Cerca i contrast d’informació sobre éssers vius i les seves condicions de vida, 
fent servir diferents suports. 
- Diferenciació  entre fets i/o evidències de les inferències.  
- Comunicació d’informacions amb argumentacions pròpies 
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Alumnat a qui va dirigida 

 
- Alumnat del segon cicle de Primària  
 

Recursos emprats 

 
- El material de préstec ”Col�lecció de cranis de mamífers” del CDEC que 

conté set cranis: guineu, gos, gat, ratolí, conill, ovella i cabra. En aquest 
cas se n’utilitzen 3: el de gos, el de conill i el d’ovella.  

- Altres materials quotidians com tisores, morter, punxons... , per tal 
d’establir relacions i/o comparacions.   

 
Temporització 

 
- Entre 5 i 6 hores.  
 

 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

 
- L’evolució de les poblacions i dels seus caràcters es produeix per selecció 

natural(Darwinisme). 
- Els models elaborats per cada nen/nena els possibilita fer prediccions i la  
     realització de noves observacions i experiments per comprovar-les.   
     Aquests models aplicats al “ésser viu” i a la “matèria” ens permet       
     ajustaments entre les experiències que tenen sentit per a ells i les   
     representacions provisionals que van proposant per explicar-les 
- La intervenció didàctica del professorat hauria de procurar un equilibri 

entre el “pensar, el fer  o experimentar i el comunicar” 
- La importància del diàleg que permeti la regulació en interacció entre 

tots els integrants de l’aula: alumnat, mestre/a i entorn. Això hauria 
d’implicar una  gestió d’aula pensada i adequada a cada activitat, 
fomentant tant el treball personal, com el de petit grup col�laboratiu o la 
conversa general.   

 
Aspectes tècnics a tenir en compte 

 
Cal demanar en préstec els  cranis de mamífers del CDEC. www.xtec.cat/cdec 
 
Documents adjunts 

 
Full de treball de l’alumnat, guia didàctica i altres 

- Guio alumnat cranis.pdf 
- Guia ampliada cranis.pdf 
- Nucli cranis.pdf   

 


