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TÍTOL 
Com es reprodueixen? 

 

Quarta seqüència 
 
Fase d’exploració dels models, diagnosi i apropiació dels objectius 
Conversem sobre com creuen que es reprodueixen 
Parlem del que saben de la reproducció, de com es formen els conillets a la panxa de la seva 
mare i de com creuen que els arriba el menjar i l’oxigen. Els infants tenen molts coneixements 
sobre el tema i fan moltes preguntes interessants. Constantment fan un paral·lelisme amb la 
reproducció humana. 
 
Dibuixem com creiem que es formen els conillets 
Individualment dibuixen com creuen que es formen els conillets a la panxa de la seva mare i com 
creuen que els arriba el menjar i l’oxigen (Full de treball 7). 
 
Activitats d’introducció de nous punts de vista 
Expliquem i compartim les nostres representacions 
Es reuneixen en grups de quatre i s’expliquen les seves representacions i entre ells i elles 
comparteixen els seus coneixements i es fan propostes per millorar les representacions 
individuals. D’aquesta manera van fent nous aprenentatges. 
Posteriorment fem una conversa en gran grup per parlar del procés de formació dels llodrigons. 
 
Fem una maqueta del procés de formació dels conillets 
Agrupats en grups cooperatius fan una maqueta de com es formen els conillets a la panxa de la 
seva mare. Se’ls presenten materials diversos amb què puguin representar el que els demanem, 
també se’ls recalca que han de tenir en compte les millores proposades anteriorment i que han 
d’escriure una explicació de la seva producció . 
Cada grup explica a la resta de la classe la seva maqueta i, si s’escau, es fan les pertinents 
propostes de millora. 
 
Busquem informació sobre la reproducció 
Busquem informació sobre la reproducció en diferents mitjans i la contrastem amb les nostres 
representacions. 
 
Activitats de síntesi i estructuració. 
Conversem sobre la reproducció i altres aspectes. 
En gran grup parlem per sintetitzar i resumir el que hem après del procés de reproducció dels 
conills i analitzar que és el mateix que seguim els humans. 
La conversa deriva cap a la preocupació que tenen els infants per si naixeran o no els llodrigons. 
Segons els nostres càlculs, ja haurien d’haver nascut; però no veiem cap evidència que ens indiqui 
que la Griseta es treu el pèl per fer el niu. 
 
Activitats d’introducció de nous punts de vista 
Conversem sobre el naixement dels llodrigons 
Després d’un cap de setmana, quan arribem a l’escola ens trobem que han nascut deu conillets. 
Tots són grisos i negres, menys un que és de color rosat. La Griseta els ha fet el niu amb part del 
seu pèl perquè estiguin abrigats i calents. Com cada matí, ens espera perquè li posem el menjar 
com si res no hagués passat. 
La notícia del naixement s’escampa en un moment per tota l’escola i tot és alegria i emoció. 
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A classe parlem del naixement, de les coses que ha hagut de fer la mare (treure’s el pèl, fer el niu, 
expulsar els conillets, tallar el cordó umbilical...) i del que necessitaran ara els conillets i la Griseta. 
Sorgeixen moltes preguntes, interrogants i propostes plenes d’interès i d’alegria: Què n’ha fet, de 
la bossa on estaven els conillets? Com ha tallat el cordó? Com és que tot està tan net?... 
Com que tothom els vol veure i ens hem assabentat que la conilla els pot avorrir si els toquem i els 
mirem molt, hem decidit que cada dia un parell d’infants els filmarà amb la màquina de fotos per tal 
que tothom els pugui veure i pugui seguir el seu procés de desenvolupament. 
Cada dia mirem els vídeos que anem gravant i sorgeixen entre els infants multitud de preguntes a 
les que cal anar trobant respostes entre tots: Per què tots tenen la pell negra o grisa i un la té 
rosa? Com ho faran per mamar si la conilla només té quatre mamelles? Com 
serà a partir d’ara la vida dels llodrigons? Com sabrem si són mascles o femelles? Per què la 
Griseta ens vigila quan anem a filmar? Per què beu tanta aigua?... 
Algunes d’aquestes preguntes ens permeten introduir el tema de l’evolució i la supervivència dels 
individus més forts. 
 
 Com devien estar els deu llodrigons a la panxa de la mare? Com ho feien 
per alimentar-se i respirar? 
Plantegem als infants que dibuixin individualment com s’imaginen que devien estar els deu 
llobrigons a la panxa de la Griseta (Full de treball 8). 
Posteriorment, per crear nous aprenentatges, cada infant ho explica a la resta del grup-classe i 
conversem entre tots sobre com s’alimentaven i respiraven per trobar així resposta als seus 
dubtes i interrogants. 
Les representacions que fan són molt creatives i molt diverses; hi ha infants que, segons el color 
dels llobrigons, els classifiquen en bosses diferents; d’ altres els posen tots en una bossa gran i 
fan una separació per al conillet que és rosat; uns posen un sol cordó umbilical, d’altres un per 
cada conill... 
 

Per què s’ha mort un llodrigó? 
Al cap d’uns dies del naixement ens trobem un llodrigó mort i la conilla ens l’ha tret del niu i ens 
l’ha ha deixat fora de la part tancada de la conillera perquè el veiem. 
Quan fem els enregistraments de vídeo, la conilla, segueix sense treure’ns la mirada de sobre i 
controlant que no toquem els seus fillets. 
Observem el conill mort a ull nu i amb la càmara mòtic per observar les seves parts, els diferents 
sentits, la pell, el foradet del melic ... Mentre fem aquestes observacions parlem de les causes que 
li han pogut produir la mort, de la mort en sí i dels sentiments i emocions que sentim quan hi ha 
una pèrdua. 
Generalitzem el tema de la mort del conill amb la mort de l’àvia d’una nena de la classe. 
La conversa va ser molt interessant perquè van sorgir moltes idees relacionades amb les causes, 
els òrgans que deixen de funcionar, els enterraments i acomiadaments, els sentiments i emocions 
que es viuen en aquests moments. 
 
Canvis que es produeixen en els llodrigons i en la seva manera de viure 
Parlem dels canvis que anem observant en els conillets i en la Griseta tant en el seu físic com en 
la relació amb nosaltres i amb el medi: canvis corporals, com evolucionen els seus sentits, canvi 
de color en sortir el pèl, canvi en l’alimentació, moviment, si els excrements dels llodrigons han 
canviat amb el canvi d’alimentació, com ha canviat la nostra relació amb la Griseta i els conillets... 
 
Activitats de generalització i aplicació 
Què hem après dels conills? 
Al llarg de la realització del projecte els infants han anat avaluant i autoregulant els seus 
aprenentatges. Per acabar el tema es proposa que cada infant faci un text explicant el que ha 
après dels diferents apartats: Com són els conills? Com es nodreixen? Com es reprodueixen? 
Com es relacionen amb el medi? (Full de treball 9) 
A més els plantegem una pregunta on han d’aplicar els coneixements adquirits (Full de treball 10): 
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La Joana demana als seus pares una mascota com a regal d’aniversari. Pots explicar-li el que ha 
de fer i saber perquè la seva mascota visqui en bones condicions?. 
Entre tots els membres del grup-classe realitzem una conversa sobre el que han après a nivell de 
coneixements, procediment de treball, sentiments i emocions viscudes i valors i actuacions envers 
els animals. 
 
La Griseta i els llodrigons tornen a la granja-escola 
S’acaba el curs i ens hem de plantejar què fem amb els nostres conills. Plantegem una conversa 
per parlar del que hem de fer del conills: Què hem de fer de les nostres mascotes quan arriba 
l’estiu? I quan estem cansats de tenir-les? Què fem nosaltres amb la Griseta i els llodrigons?... 
Fan diferents propostes per solucionar el nostre problema. Finalment decidim que tornin a la 
granja d’on va venir la conilla. 
Unes famílies porten la Griseta i els llodrigons a la granja. L’acomiadament és una mica trist ,però 
tots estem segurs que a la nova casa estaran molt bé. 
 
 
 
 


