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Com són els conills?
Objectius
- Analitzar les diferents parts d'un conill.
- Representar com s’imaginen l'esquelet del conill de manera que hi hagi coherència
entre les seves idees i el que representen.
- Expressar el que entra i surt del conill per poder realitzar les diferents funcions
i establir relacions amb el seu entorn.
- Representar individualment i en petit grup les seves idees i comunicar-les tot
utilitzant diferents llenguatges comunicatius: dibuix, maquetes, llenguatge escrit i
llenguatge
oral.
- Conversar per comparar les seves idees amb les dels altres, per millorar-les i
regular-les.

Descripció de l’activitat
A partir de l'observació d'un conill analitzem com són aquests animals per fora i
després en fan una representació. També s'imaginen el seu esquelet i per a què li
serveix, primer, individualment per després compartir-ho amb el grup i crear nous
coneixements. Entre tots i totes pensen el que entra i surt de conill per analitzar
l'intercanvi de matèria, d'informació i energia que manté amb el seu entorn.

Continguts, processos i competències que es treballen de forma destacada
Estructura del conill.
Esquelet
Intercanvi de matèria, energia i informació amb l'entorn

Alumnat a qui s’adreça especialment
1r. curs de cicle inicial

Temporització
3 setmanes ( 2 sessions a la setmana)

Aspectes didàctics i metodològics
La conversa és l'eix fonamental per crear els nous coneixements a partir del que han
observat.
A partir del treball individual es treballa en grups cooperatius i posteriorment es
comparteix amb tot el grup classe, és a dir, s'estimula que regulin les seves
representacions inicials a partir de contrastar-les amb les dels companys i amb les
dades obtingudes en informacions i en activitats d’observació i experimentació.
Es mobilitzen les idees que tenen els infants sobre els conills cap al model d'ésser
viu.
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Recursos emprats
Un conill
Tres trossos de paper d'embalar on hi ha dibuixat en cada un conill.
Fulls DNA 3 on hi ha dibuixat un conill
Imatges de l'esquelet d'un conill
Esquelet d'un conill si es disposa.

Documents adjunts
Guia ampliada.pdf
Guió alumnat.pdf

