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Com hem de tenir cura dels llodrigons? 
 

1a. Seqüència 
 
Fase d’exploració dels models, diagnosi i apropiació dels objectius 
Escrivim el que sabem dels conills i en fem un dibuix 
En un primer moment ens interessa analitzar els coneixements previs que tenen els infants sobre 
els conills per poder potenciar posteriorment l’evolució d’aquestes idees cap a les idees claus del 
model escolar d’ésser viu. 
Primerament es planteja que, individualment, expliquin per escrit i amb un dibuix el que saben 
d’aquests animals i com creuen que són. 
 
Expressem les nostres idees i conversem 
Després del treball individual es reuneixen en grups de quatre per compartir i explicar els 
coneixements que tenen sobre els conills. 
Posteriorment es realitza una conversa per explorar els coneixements del grup-classe i se’ls 
plantegen preguntes amb la finalitat de fer analitzar i reflexionar els nens i les nenes com aquests 
animals fan les funcions bàsiques de nutrició, relació i reproducció i, en conseqüència, el que 
necessiten per viure en bones condicions. 
 

Compartim les expectatives, finalitats i objectius del projecte amb 
l’alumnat 
Expressem i compartim idees sobre el que suposa la realització del projecte, els continguts que 
necessitarem per desenvolupar-lo, les nostres responsabilitats i compromisos individuals  com de 
grup a l’hora de tenir cura dels conills i el que s’espera de cadascú quan l’hàgim realitzat. 
 
Activitats d’introducció de nous punts de vista 
Què necessitem per poder fer néixer llodrigons a l’escola? 
Parlem de tot el que necessitem tenir per poder fer néixer conillets. Es fan diferents preguntes 
perquè puguin reflexionar i analitzar sobre els éssers vius, materials i factors del medi i de 
l’ambient que influeixen a l’hora de tenir èxit en el nostre projecte. 
Què necessitem tenir a l’escola per poder fer néixer llodrigons? Els infants proposen moltes idees, 
fan propostes plenes d’interès i es plantegen preguntes i dubtes sobre aspectes dels que els 
manquen coneixements. Per consens, es decideix que hem de buscar informació per respondre 
els nostres interrogants. 
En grups de quatre busquen informació sobre aquests aspectes en llibres i pàgines web 
d’Internet que se’ls proposen. 
 
Activitats de síntesi i estructuració 
Comuniquem les nostres troballes i anotem els aspectes significatius 
Posteriorment es fa la posada en comú del que ha trobat cada grup i anem anotant en un paper 
d’embalar el que creiem que necessitaran els nostres conills: un habitatge amb unes condicions i 
materials determinats, aliments (plantes especifiques, pinso, aigua), oxigen per respirar, 
condicions mediambientals determinades ( lloc ventilat, a recer de la pluja , on no toqui el sol, fora 
de l’edifici escolar per evitar pudors i contagi de possibles malalties)... 
 
Activitats de generalització i aplicació 
Busquem el lloc adequat de l’escola per posar-hi la conilla 
Segons els coneixements adquirits anteriorment realitzem un recorregut per fora de l’edifici 
escolar per buscar el lloc més idoni per posar la conilla quan la tinguem. Quan escollim un lloc 
reflexionem i parlem de si compleix les condicions mediambientals abans esmentades i els 
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diferents requisits establerts. Trobem el lloc idoni al costat de l’hort, a la vista del tots els infants de 
l’escola quan van a les seves classes, i amb un vidre que els separa. 
 
Qui i com realitzarem la conillera? Qui ens va a buscar la conilla? Com ens 
repartim les feines perquè visqui en bones condicions? 
Som conscients que nosaltres sols no podem fer la gàbia i decidim escriure una carta a les 
famílies explicant el nostre projecte i demanant la seva ajuda. 
L’ajuda no es fa esperar, uns pares ens construeixen una fabulosa gàbia de fusta i filat. 
El nostre treball consisteix en decorar-la a partir d’un treball cooperatiu.  
Un parell de famílies s’ofereix per anar a recollir la conilla a una granja-escola que ens l’ha 
proporcionada. La conilla ha estat uns quants dies amb el mascle amb l’objectiu de quedar 
embarassada. És molt aviat per saber si ho està. Quan vam buscar informació sobre els conills, 
vam assabentar-nos que l’embaràs dura trenta dies. 
La posem a la seva nova casa amb tot el que necessita per viure en bones condicions.  
 
Activitats de síntesi i estructuració 
Què li passa a la Griseta? 
Ens adonen que la Griseta (nom que s’ha escollit per votació) està tot el dia amagada i no surt  per 
a res quan nosaltres som a l’escola. Realitzem una conversa sobre el que creiem què li passa i 
com es deu sentir la conilla a la seva nova casa. Els infants expressen moltes idees i per fer-ho 
fan la comparació de com se sentirien ells: té por, no coneix ningú, s’ha d’adaptar a la seva nova 
casa,... 
Varem llegir que els conills es neguitegen molt i si les conilles estan embarassades poden perdre 
els fillets que esperen. Per grups ho expliquen a les altres classes de l’escola perquè ho tinguin en 
compte i no facin gaire soroll quan passin pel davant de la conillera. 
 
Analitzem, observem i parlem de la seva alimentació 
Anem a l’hort i als voltants de l’edifici escolar per identificar les diferents plantes que mengen els 
conills per tal de reconèixer-les: dent de lleó, lletsons, trèvol, cols, pastanagues, enciam, fonoll... 
Els infants poden comprovar que a l’hort de l’escola i al seus voltants podrem trobar part de 
l’aliment que necessitarà, només ens caldrà comprar-li pinso i portar-li pa sec perquè se’l mengi i 
així s’esmolarà les dents i no li creixeran més del compte. 
 

Controlem els dies que falten pel naixement i el temps d’embaràs 
Durant tot el procés controlem els dies que falten per al naixement i de quant temps està 
embarassada la conilla. Marquem en un calendari els cinc dies que va estar amb el mascle i 
suposem que podia haver quedat embarassada entre el segon i el cinquè. Per tant, el marge de 
naixement és d’un quatre dies. 
Aprofitem per treballar el calendari i fer diferents càlculs. 
 
Analitzem els canvis que observem amb la conilla durant tot el procés 
Durant tot el procés analitzem els canvis que es produeixen en la conilla: augment de pes, canvis 
de comportament quan ens veu, en el menjar i en el beure, en el seu aspecte físic ... i ho anotem 
per poder analitzar si tot va bé. 
 
 
 
 
 


