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(títol activitat) 
Nucli 

 
 
Objectius  
 Dissenyar un experiment considerant totes les seves etapes 
 Convertir la informació en coneixement eficaç per guiar un experiment 
 Fomentar la observació i el pensament creatiu 
 Integrar les característiques biològiques del cuc de la farina amb un “model 
d’ésser viu”  
 
Processos que es treballen de forma explícita 
 
Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències 
Plantejament de preguntes que comportin l’establiment de relacions entre 
variables. Identificació de les variables que poden ser més significatives. 
Disseny de petites investigacions per respondre a les preguntes formulades. 
Diferenciació entre observacions, inferències, interpretacions o opinions 
personals. 
Elaboració de taules i de gràfics, fonamentalment histogrames, per 
comunicar les dades de forma convencional i amb els recursos TIC. 
Identificació de les variables a observar per obtenir evidències sobre com 
els diferents éssers vius realitzen les funcions. 
Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi crítica de la informació trobada. 
 
Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les 
Comparació entre observacions i mesures de materials i d’éssers vius. 
Anàlisi dels diferents resultats obtinguts, de les raons que els justifiquen i de 
les maneres d’afrontar el tractament dels errors. 
 
 
Alumnat a qui va dirigida 
Activitat adequada per a primer cicle d’ESO, en qualsevol moment que es vulgui 
treballar el DISSENY EXPERIMENTAL. El cuc de la farina només és l’objecte d’estudi 
però NO el centre de l’activitat 
 
Temporització 
El disseny experimental es pot fer en una o dues sessions, però l’obtenció de 
resultats, anàlisi i conclusions, com a mínim de dos mesos. Es pot fer el 
disseny començant per diferents etapes larvàries, per tal d’escurçar la durada 
de l’experiment. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Es parteix d’una situació problema per a que l’estudiant discrimini el tipus 
d’informació que buscarà: la que descriu l’animal de la de les condicions de vida que 
li servirà per a dissenyar el seu experiment i que justifiqui perquè la creu necessària 
(ha de servir per conèixer les idees que sobre el disseny experimental té l’estudiant)  
El disseny d’un experiment és la part més important de l’activitat. Està molt pautat, 
al tractar-se potser del primer cop que fan una petita investigació.Cal que focalitzin 
les variables a tenir en compte i que cadascun dels grup en treballi només UNA i fixi 
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les altres: “com influeix la temperatura en el desenvolupament de les larves 
de Tenebrio molitor?(exemple). El gràfic hauria de servir per a que aprenguin 
relacions entre variables. És important donar importància a la base 
d’orientació per a fer un disseny experimental. Esperem que diguin:   
 en primer lloc el que faria és.....preparar l’habitacle en les condicions que hem 

proposat i uns altres habitacles amb la variable escollida amb altres valors 
 prepararia un full d’enregistrament de dades i un horari d’observació 
 posaria el mateix nombre de larves  en tots els habitacles 
 faria observacions periòdiques i les anotaria. faria fotografies il·lustratives  
 després d’un temps  (d’acord amb el cicle biològic estudiat) analitzaria els 

resultats, els compararia amb les prediccions i si podem en treuriem conclusions 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
Us donem algunes pistes sobre el muntatge dels terraris:  
 El recipient on mantenir-los : Podeu utilitzar safates de plàstic de color 

negre, opaques i cobertes amb una tapa feta amb llistons i tela de reixa de 
plàstic ben fina. Les mesures de les safates poden ser, per exemple, de 40 X 
60 X 10 cm. Cal que ajusteu el muntatge als vostres mitjans  

 El medi: Ompliu les safates amb una barreja de farina de blat i segonet a 
parts iguals (3 cm d’altura és suficient) i, a més a més, hi posem pa sec (en 
llesques primes) o galetes. Cada quinze dies hi afegim pastanaga crua i/o 
patata crua i/o garrofes (tot ben net o pelat, per si porta insecticida)  

 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat 
Document d’informació sobre el cicle biològic del cuc de la farina 
Fotografia descriptor 
 
 
 
 


