
                                           

 

QUÈ ÉS AIXÒ? UNA GAL�LA DE ROURE! 
 
Descripció de les sessions 

 
Un dels infants de P4 va portar a la classe una gal�la de roure que havia trobat al bosc durant 
el cap de setmana. No sabíem què era i esbrinar de què es tractava va donar peu a aquesta 
investigació. 
 
1. sessió : Observació de la gal�la i formulació d’hipòtesis. 
 
Partint de la manipulació i l’observació de la gal�la, formularem diferents prediccions, les 
quals posteriorment verificarem o rebutjarem. La conversa inicial partirà de la pregunta “què 
és això?, a la que els infants faran les seves aportacions, sempre intentant argumentar.  
 
REPRODUCCIÓ DE LA CONVERSA A L’AULA:  
-És una bola d’escarabat piloter.  
-No, perquè no sembla feta d’herbetes ni caques com les que fa l’escarabat.  
-És una pedra. 
-No, perquè la pedra pesaria més i això és lleuger. 
-És una bola dura. 
-(Mestra) Sí, té forma de bola, però per a què serveix? 
-És una panxa (closca) de cargol. 
-No, perquè no té el forat gran per què surti el cargol. 
-És on viuen els cucs.  
-(Mestra) Potser. Ho sabrem si l’obrim i mirem per dins. 
-És on viuen les papallones. 
-No, perquè les papallones necessiten estar lliures i volar. 
-És on viuen les formigues. 
-No, perquè viuen a terra i fan forats. 
-És una nou. 
-No, perquè seria rugosa. 
-És una llimona. 
-No, perquè això és dur i la llimona és més tova. 
-És un fruit de l’arbre. 
-(Mestra) Potser. hauríem de veure com és per dintre. 
 
Decidim que l’observarem amb el microscopi ecoline per fora i l’obrirem també per veure 
què hi ha a dins. 
 
2. sessió: Observació i anàlisi de la gal�la, tant per fora com per dintre, amb el microscopi 
ecoline. Qüestionament i comprovació de les prediccions. 
 
Observarem més detalladament la gal�la fent servir el microscopi ecoline. Veiem que no és 
gaire rugosa per fora, observem els colors i trobem dos bultets oposats (potser s’enganxava 
per aquí a la branca). Hem vist uns foradets. 
Atès que és insuficient per confirmar les nostres prediccions, aportarem la visualització d’un 
fragment del programa “Espai Terra” on es detalla què és una gal�la, cap al minut 13, i citen 
el seu nom. Observem que s’assembla molt a la nostra troballa i a partir d’ara ja  podrem 
parlar d’ella anomenant-la correctament.  
Segons la informació del reportatge, tornem a mirar-la per veure si trobem l’insecte o la larva 
dels que parla, i per això ja podem obrir. Però, abans de tallar i per sorpresa, apareix una 
cosa que es mou a la pantalla: un insecte? Captem les imatges amb el programa motic eco 
tool del microscopi ecoline, i fiquem l’insecte dins un pot lupa. Impacients, obrim la primera 
gal�la trobada i després una altra aportada per les mestres. L’interior de les dues gal�les 
s’assembla en el color i porositat, però una és més plena que l’altra. A la gal�la més buida no 
trobem cap insecte; a la segona, visualitzem amb dificultat una cosa blanquinosa que es mou.  
Furguem una mica i descobrim una boleta que desfem. A l’interior veiem una mena de cuc 



                                           

 

ressec. Anem captant totes les imatges, les quals seran utilitzades per recordar l’observació 
en una sessió posterior.  
 
3. sessió:  Revisió de les primeres prediccions i síntesi de les conclusions. 
 
Iniciem una conversa a partir d’un power-point on es recullen algunes de les imatges captades 
amb el microscopi ecoline i d’altres trobades a Internet. Recordem el fragment del 
reportatge del programa “Espai Terra” i analitzem les nostres observacions. 
 
A partir de la conversa, ja podem acceptar o rebutjar les prediccions plantejades. La mestra 
va incloent d’altres informacions que ajuden a lligar totes les idees formant un procés, com 
per exemple recordar el nom de l’insecte, afegir vocabulari (larva, vespa, insecte, altres 
maneres d’anomenar la gal�la, ...) o descriure alguna acció. 
Els nens i nenes intentaran copsar amb un dibuix l’observació de com era la gal�la per dins i 
per fora. 
 
(fitxa per dibuixar l’observació de la gal�la per dintre i per fora). 
 
4. sessió: Valoració i recollida dels aprenentatges adquirits. 
 
Mitjançant la conversa col�lectiva, farem un recull de les diferents conclusions a les que hem 
anat arribant i el deixarem per escrit. El reproduirem imprés amb imatges per què el tinguin 
present a l’aula. 
 
REPRODUCCIÓ DE LA CONVERSA A L’AULA: 
-Es diu gal�la i es pot trobar al roure, l’arbre que té les fulles en forma de núvol. 
-La gal�la per fora és una mica taronja i marró.   
-La gal�la la forma l’arbre perquè un insecte li pica i deixa els ous. 
-Primer és com un granet a la branca i desprès es va fent rodó. 
-L’insecte es diu Andricus kollari i és com una vespa petita. 
-Dins la gal�la són els ous i els cucs, que mengen el que hi ha dins de la gal�la.  
-A dins la gal�la hi havia com un laberint i uns forats petits. 
-Ho havia fet el cuc quan anava menjant. 
-Els cucs estan protegits per la gal�la. 
-Els cucs es converteixen en insecte dins de la gal�la. 
-Quan ja s’ha convertit en vespa, fa un forat a la gal�la per poder sortir.  
 
 
5. sessió: Avaluació dels coneixements adquirits. 
 
Aquesta avaluació serà realitzada amb mig grup, per tal que cada infant tingui més opcions 
per expressar els descobriments que hem anat fent i els coneixements que ha adquirit, les 
seves idees finals. Primer ho expressarem verbalment en una conversa col�lectiva a partir de 
les imatges impreses que hem anat recollint durant tot el procés de descoberta. 
A continuació,  faran el dibuix individualment del que ha estat més representatiu per a ells i 
elles. La mestra escriu a sota el que li dicta l’infant sobre el seu dibuix. Aquesta proposta ens 
pot servir per a l’avaluació dels coneixements adquirits i com ha estat capaç d’expressar-los 
cadascú. 
(fitxa: “Ara ja sé que...”). 

 


