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Mireu, insectes pal! 
 
 
Objectius  

• Tenir cura d’un esser viu.  
• Acostar-nos al model d’esser viu, generalitzant aspectes observats a d’altres 

coneguts. 
• Aprendre a observar canvis i transformacions que es donen al llarg del temps, 

no com una foto sinó com un joc de relacions entre el que passa dins i el fora.  
• Identificar els diferents elements, organismes que anem trobant al terrari. 
• Aprendre a conversar per compartir idees, per escoltar les dels altres. 

Incorporant també les dades que anem obtenint amb d’altres activitats. 
• Plantejar preguntes, interrogants  
• Promoure l’ús de diferents formes d’expressió per comunicar tant les idees 

inicials, com aquelles que sorgiran en finalitzar el treball. 
• Treballar de forma autònoma., fent servir diferents eines de laboratori. 

 
Recursos emprats 
 
Terrari, Balança digital, pantalla digital i ordinador, Ecoline i insectes pal (Servei de 
préstec del CESIRE. Àmbit científic i medi) 
Plastilina per fer les maquetes.  
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
A partir de l’observació directa d’un esser viu a l’aula, han anat sorgit preguntes, que 
ens han conduit a la investigació. 
Cada aspecte tractat s’ha resolt de diferent manera, a partir de la conversa en gran i 
petit grup, de la presa de dades, de l’experimentació o la representació.  
Amb  la intenció que el contrast de les idees, amb les dades que anem obtenint, ens 
ajudin a regular el propi aprenentatge: a modificar els models inicials, fer servir un 
vocabulari més acurat, ... a aprendre i ser conscients que ho fem. 
Aquesta forma de treballar ens permet anar modificant la mirada dels fenòmens, una 
mirada més dinàmica on veiem un insecte pal amb funcions, necessitats, cicle vital, ... 
comunes amb d’altres essers vius coneguts.  
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Tenir cert domini de l’Ecoline  i el software 
Tenir essers vius a l’aula demana d’un cert compromís de cura. 
 
 


