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Adaptacions dels animals a la temperatura 
Descripció detallada 

 
 
Objectius  
 
- Interpretar els mètodes de transmissió de la calor aplicats a un ésser viu. 
 
-Relacionar les adaptacions dels elefants per contrarestar les temperatures 
(mètodes de refrigeració) elevades amb el processos de conducció i 
convecció.  
 
-Relacionar les adaptacions dels hipopòtams  per contrarestar les 
temperatures elevades amb els aïllants.  
 
-Relacionar la mida de les orelles i de la cua de diverses espècies amb el 
clima on viuen, sota el punt de vista de la transmissió de la calor. 
 
-Relacionar les adaptacions dels pingüins per conservar la calor amb la 
conducció i la convecció. 
 
-Comprovar l’efectivitat de diferents adaptacions anatòmiques i etològiques 
per contrarestar les temperatures elevades i baixes. 
 
-Treballar en base a predir-observar i explicar. 
 
-Interpretar els resultats obtinguts en els treballs pràctics utilitzant el model 
cinètic de la matèria. 
 
-Dissenyar petits experiments per comprovar hipòtesis. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
Calor, temperatura. Mètodes de transmissió de la calor. Adaptacions dels 
animals a les temperatures. Treball experimental. Interpretació i comparació 
dels resultats obtinguts. 
 
Competències treballades: comunicativa lingüística, aprendre aprendre, 
autonomia i iniciativa personal i coneixement i interacció amb el món físic. 
  
Alumnat a qui va dirigida 
 
Alumnes de segon d’ESO. 
 
Recursos emprats 
 
Material de laboratori, que es detalla a la fitxa de l’alumne i a la guia 
didàctica. 
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Temporització 
 
Entre quatre i cinc sessions, depenent del ritme de treball de l’alumnat i el 
temps que es dediqui al disseny i realització dels experiments proposats pels 
alumnes. Es donen indicacions de la temporització a la guia didàctica. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
La idea principal és que cal interpretar les adaptacions dels animals des del 
punt de vista de la Física, tot relacionant el clima on viuen els animals amb 
diversos aspectes anatòmics i etològics que els permeten o refrigerar-se o no 
perdre calor. 
  
Es trobarà explicat amb més detall a la guia didàctica. 
 
S’aconsella fer aquest haver fet abans els elements didàctics Dilatació 
tèrmica i Calor i temperatura, que formen part del mateix itinerari, per tal 
de poder relacionar adequadament les adaptacions dels animals amb la Física. 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
El material necessari és d’ús quotidià, excepte els sensors de temperatura. 
Cal vigilar amb l’aigua calenta. 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat i guia didàctica. 
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