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Què és això? Una gal�la de roure! 

 

Objectius 

- Descobrir l’origen i funció de la gal�la de roure.  
- Observar i reconèixer els canvis que es produeixen en l’Andricus Kollari en el 

decurs del seu desenvolupament. 
- Verbalitzar els processos i els resultats. 
- Utilitzar instruments d’observació: lupes de mà, microscopi ecoline. 
- Tenir curiositat i iniciativa per la descoberta de la gal�la, fer-se preguntes. 

 

Descripció de la proposta 

Investigació seguint el mètode científic a partir d’una troballa al bosc aportada per un 
alumne. Ha generat la pregunta “Què és això? i hem seguit el procés:  

- observació i formulació de prediccions. 
- recollida de dades i verificació de les prediccions. 
- elaboració i síntesi de les conclusions. 
- recollida i avaluació dels aprenentatges adquirits. 

 
Hem arribat al descobriment de l’origen, el desenvolupament i la funció de la gal�la de 
roure. 
 

Aspectes didàctics i metodològics 

La proposta segueix la següent metodologia: 
 
Formulació de preguntes. 
Participació en converses d’aula. 
Observació i anàlisi de la gal�la tant per fora com per dintre. 
Qüestionament de les prediccions. 
Elaboració de conclusions. 
Síntesi de les conclusions. 
Valoració dels aprenentatges adquirits. 

Recursos emprats 

Gal�la de roure, pots lupa, ordinador, canó, microscopi ecoline i el seu programa motic 
eco tool 
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Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

Descoberta de l’entorn: 
Experimentació i interpretació: 

- Observació de la gal�la de roure i descobriment de l’origen i la seva funció. 
- Curiositat i iniciativa per la descoberta de la gal�la. 
- Participació en converses col�lectives i respecte per les aportacions dels altres. 
- Elaboració d’explicacions i capacitat per argumentar-les. 
- Utilització de diferents llenguatges per representar idees (gràfic, dibuix, verbal). 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

P 4 d’educació infantil 

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 
Power point mostra de treballs de l’alumnat. pdf 
Power-point resum de tot allò observat de la gal�la. pdf 
 

 
• Material de treball per a l’alumnat.  

     Guió alumnat. 
 

• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 
Programa informatiu “Espai Terra” de TV3 ( parla de la gal�la aprox. Al minut 13): 

     http://www.tv3.cat/videos/4491591/Espai-Terra---dimecres-6-de-marc 
 

Autoria 

Ana Mª Pombo i Inmaculada Sánchez 
Aquesta activitat s’ha realitzat a l’escola Pau Romeva de Barcelona 


