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TÍTOL 
Com es nodreixen els conills i com es relaciona la nostra conilla? 

 

Tercera seqüència 
 
Fase d’exploració dels models, diagnosi i apropiació dels objectius 
Què passa dins del conill des que li entra el menjar fins que surten els 
excrements? 
Individualment s’imaginen el que passa dins del conill i ho representen mitjançant un dibuix (Full 
de treball 6). 
 
Activitats d’introducció de nous punts de vista 
Expliquem les nostres representacions i les millorem 
Per tal de construir nous coneixements, en grups de quatre s’expliquen les seves representacions, 
fet que els permet de coavaluar-se entre ells i també els ajuda a reconèixer en què van millorant i 
en què poden avançar. La finalitat d’aquesta posada en comú és obtenir propostes i ajut per 
millorar la seva representació i avançar en l’adquisició de coneixements, hàbits i procediments de 
treball i també en valors envers l’entorn. 
 
Com és el menjar de la Griseta i com són els seus excrements? 
Observem diferents plantes per analitzar la seva estructura fibrosa i després observem a simple 
vista diferents excrements per trobar alguna relació amb el que menja. Comenten que les caques 
dels conills són rodones, seques i de color marró o negre. Com que a ull nu no podem detectar de 
què estan compostes, les observem amb la lupa binocular connectada a la càmera mòtic i 
comprovem que estan formades pels tronquets de les plantes que menja, és a dir, de la fibra que 
no pot digerir. 
 
Fem una maqueta del que passa dins la Griseta des que li entra aliment 
fins que li surten els excrements 
En parelles fan una maqueta del que passa dins la Griseta tot intentant incloure les millores 
proposades. És important de presentar material divers i que aquest permeti poder representar el 
que demanem als infants. 
 
Busquem informació 
Busquem i analitzem informació sobre el que passa dintre del nostre cos per poder-ho generalitzar 
en el cos del conill. També busquem informació en llibres i a Internet sobre els seus excrements. 
Trobem que fan dos tipus d’excrements: els rodons i secs que nosaltres hem observat i uns altres 
amb forma de raïm, humits i brillants. Aquests se’ls mengen directament quan els treuen i els 
proporcionen vitamina B. Tots estem molt intrigats per observar com ho fan i en parlem. 
 
 Activitats de síntesi i estructuració 
Expliquem les nostres maquetes i en traiem conclusions 
Cada parella explica la representació de la seva maqueta al grup-classe, es fan aportacions i,si 
cal, es proposen millores. Es pot observar com aquesta segona representació ja s’apropa molt al 
que passa a la realitat, ja que hi ha hagut tot un procés de reflexió i els alumnes han tingut en 
compte les propostes que s’havien fet i les informacions obtingudes dels diferents 
mitjans. 
Proposant aquestes activitats fem que l’alumnat aprengui a partir del fet de contrastar pensaments 
i experiències i també perdre la por d’equivocar-se, ja que els ensenyem a aprendre dels errors, 
dels dubtes i de les il·lusions. 
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Les representacions que han fet, en general són molt riques i han lligat la digestió amb la totalitat 
de l’organisme; es a dir, amb la circulació, l’excreció i el sistema nerviós. 
 
Activitats de generalització i aplicació 
Millorem les maquetes. 
A partir de totes les informacions rebudes i de les reflexions fetes, cada grup millora la seva 
maqueta. 
Posteriorment escriuen un petit text del procés que segueix el menjar des que entra dins la Griseta 
fins que surt convertit en excrements. 
 
Activitats d’introducció de nous punts de vista 
Analitzem el procés d’adaptació de la conilla i la nostra actuació. Com 
es relaciona la Griseta amb nosaltres? Com la guarim? 
Parlem de com veiem la Griseta i com ha evolucionat el seu comportament. Ja porta uns dies amb 
nosaltres i ja notem que està més adaptada, ja no s’amaga tant i comença a deixar-se tocar. 
Sorgeix el tema de com capta els estímuls del seu entorn i quines respostes hi dóna. En aquest 
procés reflexionem i conversem sobre el paper del cervell, és a dir, del sistema nerviós. 
Posteriorment valorem com l’estem guarint i com cada grup d’infants fa les seves tasques. Els 
nens i les nenes comenten que li han de posar molt de menjar perquè menja molt i han de netejar 
molt sovint la gàbia perquè fa moltes caques i molt pipí. 
Seguim amb la incertesa de saber si l’augment de pes és degut únicament al menjar o que, a més, 
està embarassada 
Fem preguntes per ajudar-los a relacionar els fets que observem: Per què creieu que fa tantes 
caques i pipí? Per què menja tant? Per què li serveix tant menjar? Per què està tan grassa? Per 
què ja es deixa tocar?... 
 


