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Com es nodreixen els conills i com es relaciona la nostra conilla? 
 
Objectius  
 
- Representar com s’imaginen el camí que segueix el menjar dins d'un conill de 
manera que hi hagi coherència entre les seves idees i el que representen. 
- Imaginar com realitza la funció de nutrició amb relació amb la globalitat de l'ésser viu 
i establir relacions entre què observen i què pensen. 
- 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. 
- Re-elaborar les primeres produccions a partir dels coneixements adquirits en la 
interacció amb els altres per anar millorant els seus coneixements cap al model 
d’ésser viu. 
 
Descripció de l’activitat  

  
A partir de la representació que ha fet cada infant de com s'imagina el camí que 
segueix el menjar dins d'un conill, anem creant els coneixements per poder 
explicar la funció de nutrició però sempre dins la globalitat de l'ésser viu. També 
s'analitzen les plantes que ingereixen i  observem els seus excrements per 
trobar-hi alguna relació. També s'analitza com a variat la relació de la conilla en 
nosaltres. 
 

Continguts, processos i competències que es treballen de forma destacada 
  

Funció de nutrició 
Alimentació dels conills 
Funció de relació amb la nostra conilla 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
1r de cicle inicial 

 
Temporització 
 
3 setmanes ( 2 sessions setmanals) 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
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 promou que expressin les seves idees, escoltin i aprenguin de la interacció amb els 
altres. 
 
Recursos emprats  

 
Diferents plantes que mengen els conills. 



  
_______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències 
 
Fulls DNA 3 amb el dibuix d'un conill. 
Lupa binocular, càmera mótic, ordinador i pantalla de projecció. 
Diferents materials per fer la maqueta (llanes, papers diferents, plastilines, filferro, 
canyetes, robes...). 
Llibres de consulta i accés a internet. 
 

 
 
Documents adjunts  

 
Guia ampliada.pdf 
Guió alumnat.pdf 

 


