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Guia didàctica                 Guia de lectura                                    Nivell: I P 
Conte: Com és que les zebres tenen ratlles? 

 
-Una zebra té ratlles per què ha heretat aquest caràcter dels seus pares.   
Per a la població de zebres tenir aquest caràcter els ha estat avantatjós per 
subsistir en el medi on viuen. Als seus depredadors els costa distingir on 
comença i on acaba ( efecte òptic) una zebra quan estan juntes. 
Una zebra quan es queda sola és una presa fàcil per als seus depredadors. 
 
Els éssers vius interaccionen amb membres de la seva mateixa espècie, i 
d’altres espècies, principalment de tres maneres: 
.Cooperant amb els seus o amb d’altres. 
.Competint entre els seus o amb d’altres. (pel menjar, per l’espai o la 
protecció...) 
.Un s’alimenta de l’altre ( relació depredador i presa.) 
 
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,..) 

 
Interpretant l’activitat. 
 
Entendrem que l’ interès per aquest llibre amb pregunta ha sorgit d’un 
context significatiu per a l’alumnat, o bé l’utilitzem per a parlar de 
caràcters específics dels animals. També ens pot servir d’exemple per poder 
produir contes per altres animals amb altres característiques. En aquest cas 
consulteu la guia Produir Contes de ciències. 
 
Tal com podem veure  la lectura del llibre no contesta literalment la 
pregunta. L’activitat vol potenciar precisament el tractament de la 
informació que rebem a partir de la lectura. Què és tot allò que ajuda a la 
comprensió lectora? Com podem llegir entre línies? Una cosa és allò que diu 
literalment l’escrit i una altre la quantitat d’inferències que es poden fer 
per a entendre millor el text. L’ activitat proposada obre vies per a la 
construcció d’ algunes respostes a diferents nivells. 
Llegir és establir relacions entre el que s’explica en el text i els 
coneixements adquirits en altres situacions. És un procés de construcció 
personal que fa l’alumnat. El nostre paper és el d’oferir-los la possibilitat  
d’explorar amb noves mirades, de fer-se noves preguntes. 
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A continuació, suggerim una possible guia per la lectura focalitzant  en 
aquelles preguntes més directament relacionades amb l’hàbitat i les seves 
condicions, l’herència dels caràcters físics, la distinció entre voler i no 
poder tenir un caràcter físic determinat i les relacions depredador presa en 
les poblacions naturals. 
 
 
Suggeriments per treballar la lectura. 
 
Distingirem entre tres moments: abans, durant i després de la lectura per 
tal de permetre el màxim aprofitament i compressió lectora, distingint 
entre el paper del professorat i el de l’alumnat.  
 
Professorat Alumnat 
Abans :  
.Explora de les idees de l’alumnat. 
 
.Recull quines respostes dona 
l’alumnat a la pregunta , pel tal de 
contrastar-les al final. 
 
.Proposa recollir les idees inicials 
per tenir-les visibles a la classe, fent 
cartelleres, murals que mostraran   
l’ inici i el final del treball. 
 
 
.Fa parar l’atenció en tota la 
informació que ens dona tot allò que 
és perifèric a la mateixa lectura la 
portada, el seu dibuix, o el títol, 
autores... 
 
 

Abans: 
.Expressa els seus punts de vista, les 
seves idees, suposicions,.. 
 
 
 
 
.Recull en el format que es decideixi 
el que es pensa  abans de llegir i 
treballar el llibre: 
  
“Pensem que les zebres tenen 
ratlles perquè...  

Durant: 
.Llegeix la lectura sencera del 
conte. Dona exemple de bona 
entonació d’una lectura amb rima. 
 
 
Pot fer diferents tipus de preguntes. 
Combinant preguntes  literals i 
inferencials. Anota els dubtes, 
proposa experimentació o cerca 
d’informació, al ritme que troba 
més adient. 
 
Nota:(entre parèntesi idees rellevants) 

 

Durant:  
.Gaudeix de la lectura sencera del 
conte. 
 
 
 
.Expressa la seva interpretació, 
compartint les opinions i dubtes de 
companyes i companys, i amb el o la 
seva mestra. 
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Preguntes literals: què diu el text? 
Troben les respostes escrites en el 
text. ( a partir d’ara en color verd) 
 
Preguntes inferencials: quines coses 
no diu el text però que necessitem 
saber per entendre’l. (en color vermell) 

 
.Com es diu la zebra? 
.Com diu que viuen ella i la seva 
família? ( la importància del grup) 
.Com és que s’entristeix? Què fa?( vol 
ser com un altre animal que no és de la seva espècie) 

... 
 
Referides al caràcter físic 
.Pot fer-se desaparèixer les ratlles? 
( només tapar-les, però no pot tornar-se gris) 

 
Referides a efectes òptics: 
.Què li passa a la lleona? (Vol caçar-la i no 
pot. Alguna cosa la mareja) 

 
Referides a l’ Hàbitat: 
.Quin color és el que més hi ha en 
els fons de les il�lustracions? 
 
.Com ens imaginem que és la 
sabana, quin temps hi fa? Com veiem 
que és en vídeos, fotos,.. 
.Quin animals hi viuen? Hi viuen 
humans?  
 
Ens cal buscar aquesta informació, 
veure imatges i vídeos, i contrastar 
entre el que s’imaginen i el que 
interpreten de la font d’informació 
utilitzada. 
 
Referides a l’herència: tipus de 
preguntes semblants a: 
 
.Què somnia la MIA? 
  
.Com és que d’una mare zebra que 
té ratlles surt una zebra filla que té 
ratlles? O d’un ou de gallina sempre 
surt un pollet? D’un ou que ha posat 
una serp pot sortir un pollet?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experimenta amb l’efecte òptic. 
Diapositiva nº 12 en presentació 
diapositive de l’apartat “Produir 
contes.”  O bé retallables, animals 
de plàstic, fotos, vídeos,... 
( Veure en web de CDEC/ Recursos 
Evolució/Producció Contes. 
www.xtec.cat/cdec 
 
 
 
 
 
 
Busca, demana, porta informació 
( veure fotos annex 1) 
 
 
 
 
Dona la seva resposta, la contrasta 
amb les companyes i companys,.. 
 
 
 
 
 
Busca, demana, porta informació 
 
 
 
 
Dona la seva resposta, la contrasta 
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Referides a la relació caçador 
pressa: 
.Com penses que és més fàcil caçar 
una zebra sola o en grup , per què? 
.Com penses que és més fàcil caçar-
les quan estan en mig del prat o 
entre els arbres,  per què? 
.Com col�laboren entre elles?  
 
.Què passaria si... 
(canvis de condicions en el seu hàbitat.) 

amb les companyes i companys,.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
( annex 2. Activitat de reforç 
Granotes) 

 
Després: 
 Proposa recollir i fer visibles les 
conclusions a altres.  
  

 
Després: 
.Completa el mural inicial: 
-En començar el tema pensàvem que 
-Ara pensem que... 
-Encara tenim dubtes sobre... 
 
.Van  a explicar-ho a d’altres. 
 
.Explica i/o publicita el que s’ha 
après, utilitzant el suport que sembli 
més adient: murals, web, blocs,...  
 
.Pot plantejar-se escriure un conte 
sobre un altre animal. 
 
 
 

 
 
 
Situant l’activitat. 
 
Aquesta activitat pot ser utilitzada des d’Educació Infantil. Pensem que pot 
ser un exemple de com treballar altres contes d’animals amb la finalitat de 
voler treballar aspectes relacionats amb l’evolució biològica, la diversitat 
animal, la protecció de les espècies o la comprensió sobre un determinat 
grup d éssers vius,..  
Podem vincular l’activitat a grans preguntes que Darwin es va fer i la ciència 
encara continua investigant, com ara: 
Com és que hi ha tanta diversitat éssers vius, o animals diferents? ? Com és 
que n’han sobreviscut uns al llarg del temps  i se n’han extingit d’altres?...  
 
Ara bé, tal com s’indica en diferents activitats cal tenir present sobre quins 
aspectes focalitza aquesta lectura (vegeu objectius). Després imaginar-nos el 
nostre recorregut en funció de contextos significatius per al nostre alumnat, 
per tal d’arribar a valorar com encaixa l’activitat en la nostra seqüència 
didàctica.  
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Hem pogut comprovar que alumnes d’ entre 6 i 7 anys* a pregunta “com ho 
sap l’ou que s’ha de fer pollet?” donen respostes que fan referència a la 
presència d’algun tipus d’informació continguda en l’ou (algú li ha dit; la 
seva mare és una gallina; està com dins, en l’ou; per què ho té...) , i per 
descomptat que “això els ho han donat els pares”. Més sovint diuen ,el 
pare”. I amb la pregunta com és que de l’ou d’una gallina no surt una serp , 
s’estableix clarament “és que tenen uns pares diferents.” 
 
Per tant, i tornant a pregunta del conte , podem suposar que amb l’alumnat 
més petit que suggereix que ha estat com per art de màgica: “ li han sortit 
de cop ” o que  “li han pintat”  pot arribar, amb el treball proposat , 
aproximar-se a la relació  entre reproducció i herència. 
I que en el cas que ja es parli de caràcter heretat “És així per què 
s’assembla als seus pares” podrien anar afinant fins a que “aquest caràcter 
va bé per a sobreviure en aquest lloc, si no canvien les condicions de 
l’hàbitat.” 
 
 
* que amb anterioritat havien treballat el model d’ésser viu fins a la representació del que 
necessiten  per viure; les funcions (què fan i per què necessiten fer-ho) i la transformació 
de l’ou en pollet en concret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recordem que...                                            Utilització del llenguatge 
 
Els canvis (mutacions) són anteriors a que una població quedi o estigui ben 
adaptada en aquell medi concret. Els canvis  són “preadaptatius” i no al 
revés,  no és la conseqüència. 
 
En l’evolució no hi ha cap finalitat, no és “per...” sinó “com que...”. Per 
exemple: 
No és : “...tenen aquest bec per a poder menjar tal menjar”  
És: “Com que tenen aquesta forma de bec poden menjar tal menjar”  
 
Per tant  els individus són com són i és el medi que els selecciona o no, ells 
no s’adapten.  
 
D’altre banda cal que la utilització de preguntes o respostes en condicional i 
subjuntiu com ara,( què passaria si... que això passi depèn de...) formin 
part  de les expressions que professorat i alumnat ha de fer servir per fer i 
parlar ciència. 
 
 

Trobareu una mostra  d’activitat de reforç dels aspectes que es refereixen 
a  la relació entre caràcters heretats , hàbitat i relació depredadors pressa 
en l’annex 2  Granotes 
 



             Any Darwin                                                                                                       CDEC (2009) 

 

 

Materials  complementaris 
 
- Conte . 
- Fotografies hàbitat zebres ( annex1) (per a plastificar). 
-Joc estovalles GRANOTES ( annex 2) ( per a plastificar) 
 
Glossari: 
 

� fenotip 

Conjunt de caràcters visibles que un organisme presenta com a resultat de la interacció 

entre el seu genotip i el medi ambient (gènic, físic, hormonal, etc) 

 

� hàbitat 

1. Conjunt de condicions ambientals (sòl, microclima, factors biòtics, físics, químics, 

energètics, etc) en què es desenvolupa la vida d'un ésser viu. 

2. Localització territorial de la població humana 

 
 
Contingut annexos: 
 
 
Annex 1a (Hàbitat) On viuen les zebres? 
Annex 1b (Hàbitat) On viuen les zebres? 
 
Annex 2 a GRANOTES (Fotografies del banc de fotos CNICE, autor Jorge Martínez Huelves. 

  
 Proposta  

a) Observeu bé aquest llocs i les granotes.  
b) Col�loqueu totes les granotes en un sol fons i penseu a quina es 

menjarien primer un animal que menja granotes i que té molta gana. 
c) Aneu canviant de fons, feu totes les proves que us calgui.. i discutiu a 

prop de quin d’aquest llocs pot ser que visqui cada granota. 
d) Compartiu i expliqueu els vostres per quès. 
e) Com ús imagineu la resta de l’hàbitat d’aquesta granota, dibuixeu el 

que li cal per viure. 
 
Annex2b. fotos fons lloc  i fotos granotes 
Annex2c. Ajudes. Fotos dels llocs on han fotografiat aquestes granotes.    
 
               
 
 
   


