
 

 

De quin ésser viu parlem? Com ens podem entendre? 
Material pel professorat 

 
 
Es proposa que cada grup treballi un ésser viu construint un Glogster. Aquest ésser viu ha de ser 
homònim d’un altre o tenir sinònims. 
És treballen tant aspectes de ciències com de llenguatge. 
 
Agrupaments: 
Individual (omplir el document compartit) 
Grups de 3 alumnes (cada grup treballarà un ésser viu) 
Grup classe 
 
Llistat d’éssers vius 
Això és un recull d’éssers vius que ens poden anar bé per fer aquesta activitat. Evidentment, se 
n’hi podrien posar més.  
 
El mateix ésser viu, diferent nom (sinònims) 
 
Vegetals 
- Rosella, rosella, roella, ruella, ababolera, ababol, badabadoc, paramà, paparota, peperepe , 
pipiripip,quicaraquic, quiquiriquic, gall galleret. 
- Pastanaga,  carlota, apagallums, bastanaga borda o bastanaga, bastanaguera, 
botges, bufanaga, bufanagues, fonollassa, pastanaguera, safanòria carrot 
- Foixarda, alzineta, botó blau, cogullada, corona de frare, coroneta blava, cossiada, fusellada, 
ullastró,  cuixarda, escurciada, escutxarda, escruciata, cruixillarda, escurcillarda, crogullada, 
cegullada, cebullada. 
- All de bruixa, barrallets, calabruixa, cap-blaus, claus de Nostre Senyor, collblau,  lliri d'ase, 
marcet. 
- Celidònia, celadrònia, herba de les berrugues, herba dels ulls, herba d'orenetes. 
- Conillets, boca de lleó, botons de gat, gatolins, gossos, mamaconillets, vedells. 
- Alzina, aulina, aglaner, bellotera. 
 
Animals 
- Caragol punxenc, caragol de punxa, caragol punxent, caragol punxós, corn amb pues, corn de 
pues, corn de tap, cornet amb puntes, cornet de punxa. 
- Escopinya verrucosa, copinya verrucosa, ou ratllat, ratllat. 
- Cabra,  boc, bou, cabrot, cranca. 
- Llagosta, llangosta. 
- Garota negra, eriçó negre, garoina. 
- Anxova, seitó,  aladroc, boqueró.
- Lluça, mare del lluç, maire. 
- Gall de Sant Pere, peix de Sant Pere, gall de mar. 
- Gat, gat ver, gatet, gató, gatvaire. 
- Donzella, guiula, juliola, julivia, senyora, senyoreta. 
- Gripau, sàput, calàpet, galàpet. 
- Pit roig, ropit, reientinc.
- Guilla, guineu , rabosa. 
- Ase, burro, ruc. 
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- Ovella,  be,  xai . 
 
Diferents éssers vius, el mateix nom (homònims) 
 
- Puput: au / vegetal 
- Rossinyol: au / bolet 
- Poll: insecte / au  
- Llagosta:  insecte / crustaci 
- Bou:  crustaci/ mamífer  
- Gall: peix/ au 
- Oriol: au / peix 
- Gat:  mamífer / peix 
- Vaca: mamífer / peix 
- Rata:  mamífer / peix  
- Cabra: mamífer / crustaci 
 
A l’hora de fer l’activitat amb els alumnes, caldrà fer-ne la tria en funció del lloc, dels interessos, el 
nombre d’alumnes … Seria interessant que es tingués en compte de treballar el màxim de Tàxons 
diferents. 
 
Un cop s’hagi fet aquesta tria, caldrà que el professor obri un document compartit  amb tots els 
alumnes perquè puguin afegir-hi la informació que se’ls demana. 
També es pot contactar amb altres alumnes d’instituts situats en diferents indrets per saber com es 
diuen. 
Aquest document el faran servir per realitzar l’apartat C. 
 
Les fonts que s’utilitzaran per a fer el Glogster serien: 

- Fonts orals 
- Diferents webs 
- Bibliografia 

 
 
Exemple de Glogster fet per els alumnes de Celrà: 
 
- http://www.glogster.com/jvertros/la-rosella/g-6kns8e8kfip8qb7ps32gha0
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