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Títol 
Com és que les zebres tenen ratlles? 

 
 
Objectius  

 
-Utilitzar el conte com a mediador didàctic*.  Escoltar, conversar, elaborar  
idees, fer-se  preguntes, hipòtesis  a partir de contes. 
-Mostrar interès per començar a  fer- se preguntes i voler construir   respostes 
dialogant amb els altres, tot compartint opinions i dubtes.  
-Guanyar interès per a la detecció i observació de caràcters específics, 
particulars o comuns, per la diversitat de caràcters ens les éssers vius.  
- Introduir la relació entre reproducció i herència. 
- Introduir la importància de l’entorn, de les condicions de l’ entorn i de la 
relació entre depredador i presa en la lluita per l’existència de les poblacions 
naturals.  
 
*veure el conte com a un element que fa de pont entre nosaltres i les nostres idees, per a plantejar-nos nous interessos , preguntes a voler respondre. La 
seva adequada utilització ens ajuda a anar construint conceptes, idees,..) 

 
Capacitats, Continguts  o Processos que es treballen de forma explícita 

.Comprendre les intencions comunicatives d'altres infants i persones adultes i 
expressar-se mitjançant la paraula. 
 
.Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i 
representació per mitjà de llenguatge verbal,  de l'ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
 
.Observar imatges de dibuixos i fotografies  amb curiositat i interès, 
interpretant i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural. 
 
.Aprendre i gaudir de l' aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-
les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d'una 
manera cada vegada més estructurada. 
 
 
Alumnat a qui va dirigida 

Pot utilitzar-se per a qualsevol dels curs  d’Educació Infantil i el Curs de 1r de 
primària. 
 
Temporització 

De 2 a 3 sessions de ¾ h, depenent de fins on es vulgui treballar. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
Conté una guia per a abans, durant i després de la lectura, amb propostes per 
aprofundir sobre diferents aspectes relacionats amb la lectura. (Veure guia 
ampliada.) 
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Aspectes tècnics  

 
Podem projectar el conte en pdf a través d’un canó de projecció, o pissarra 
digital. 
Es pot imprimir i plastificar el conte i el material adjunt. 
 
 
Documents adjunts 

 
Contezebres.pdf 
FotosAnnexGUIAzebresimp.pdf 
Guia lectura conte zebres.doc 
 
 
 
 
Imatge que acompanya la descripció 

 
 


