
ATrompeta,UA,2014 Página 1 

 

UNITAT DIDÀCTICA: ELS ÉSSERS VIUS  

B. HÀBITATS 
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1. OBJECTIUS 

 

Ajudar els xiquets a entendre que els éssers vius estan adaptats als llocs en 

què viuen. Introduir la idea que cada animal té un hàbitat natural on viure. 
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2. RECURSOS 

 

Pati i altres àrees pròximes accessibles. 

Animals menuts per a cuidar en classe.  

Plastilina o fang de modelatge.  

Lupes.  

Fotos d’animals i plantes. 

Una selecció de materials de la brossa (nets): botelles de plàstic, bosses de 

creïlles, oueres, embolcalls de caramels, objectes de metall, fruita i vegetals. 

Dibuixos que mostren com els humans han influït en el medi ambient. 

 

3. IDEES CLAU 

 

   - “Hàbitats” són els diferents llocs on poden viure els éssers vius. Cada 

“hàbitat” proveeix les condicions necessàries per a viure, com ara abric, oxigen, 

temperatura adequada i menjar. Cada hàbitat es caracteritza per tindre 

condicions pròpies. 

- Els éssers vius estan adaptats a viure en els llocs on viuen. Cada animal i 

cada planta posseeix característiques particulars que li permeten viure en 

determinats llocs; per això trobem animals vivint en llocs i altres en un hàbitat 

molt distint. (Ànecs en un estany, ocells en un arbre) 

- Els éssers vius necessiten certes condicions per a poder viure. 

     - Els canvis en l'ambient els afecta. Els animals poden deixar un hàbitat si el 

menjar hi escasseja. Algunes plantes necessiten més llum del sol que altres i 

no sobreviuran si hi ha massa ombra (pregunteu en un viver sobre plantes de 

sol i d’ombra). 
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     - Les plantes constitueixen la font fonamental de menjar per a tots els éssers 

vius. Els animals s’alimenten directament de les plantes o mengen altres 

animals que han menjat plantes. 

          - Els éssers vius interactuen els uns amb els altres de diverses maneres, 

entre les quals hi ha la lluita per la supervivència. 

 

 

4. PRECAUCIONS: 
 

Utilitza guants de goma quan toques fem. 

Llava't les mans després d’haver tocat fem. 

No uses contenidors de vidre. 

En les visites exteriors, para atenció als excrements d’animals. 

 

 

5. IDEES PRÈVIES DELS XIQUETS 

 

Preguntem: On viuen les plantes i els animals? 

En gran grup els xiquets poden discutir sobre els tipus de llocs on poden viure 

els animals. 

Podem ajudar-los visitant un hàbitat. El pati del col·legi pot servir. 

 

Tipus de preguntes: 
 

En quins llocs viuen les plantes i els animals? 

Quins animals i quines plantes podem trobar-hi? 

Per què creus que aquest és un bon lloc per a eixos animals i plantes? 

Pots dibuixar un animal o una planta en el lloc on viu? 

Per què creus que hi viu? 

Podria viure en un altre lloc? 

Què creus que necessita eixe animal per a viure? 

Què necessita eixa planta per a viure? 

Com aconsegueixen el menjar? 

Hi ha altres animals o plantes que hi poden viure? 
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Pots dir-me altres llocs on podem trobar diferents animals o plantes? 

 

a. Respecte als animals, els xiquets solen suggerir gran varietat de llocs: una 

vaca en una muntanya, conills en una cau, ocells en els arbres. 

Alguns expliquen que els animals hi viuen perquè els agrada, per a protegir-se 

d’altres animals o fins i tot, dels homes. 

En els dibuixos escriuen què necessiten per a viure-hi i ho dibuixen. 

Dibuixen insectes o ocells malalts per falta de menjar. 

 

b. És un poc més difícil trobar idees sobre les plantes. 

Solen dir que viuen en el jardí, en el parc. 

No solen dibuixar arbres. 

Solen dir que necessiten aigua per a viure i que els la dóna la pluja o una 

persona que les rega. 

Algun diu que necessita la terra. 

Rarament mencionen que necessiten el sol per a viure. 

 

6. SEQÜÈNCIA D'ACTIVITATS 

 

a. Com és eixe lloc? Qui hi viu? 

Observa dos hàbitats distints: el pati de l’escola, la zona de l’hort, un 
camp pròxim, un parc. 

 

Tasques que has de fer: 

 - Observa els canvis produïts al llarg de tot el curs escolar. 

   - Marca el lloc d’observació de cada grup de xiquets perquè sàpiguen el lloc 

exacte on han de tornar per a fer les observacions. 

   - Fes fotografies, dibuixa i escriu sobre l'àrea d’estudi cada vegada que ho 

visiten. 

- Demana'ls que contesten a les preguntes següents sobre els hàbitats: 

Està sec o humit? 

És un lloc fred o calent? 

És un lloc assolellat o d’ombra? 
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És un lloc amb vent o protegit del vent? 

 
 

 

- Demana’ls que estudien els animals i les plantes que viuen en eixos 

hàbitats: 

Quin tipus d’animals veus?  

On estan els animals? 

Què hi fan? 

Quines plantes hi veus?  

Què necessiten les plantes per a viure-hi? 

Què mengen els animals i les plantes en eixe hàbitat? 

És un bon lloc per a eixos animals i plantes? Per què? 

Podrien viure-hi altres animals o plantes? 

Què ha canviat en la nova visita? 

 

b. Qui viurà al zoo o a la granja? 

           Visita dos hàbitats allunyats de l’escola: una granja, un llac, un zoo. 
Tasques que has de fer: 

- Pren nota dels animals i plantes que viuen en cada un d’eixos hàbitats. 

- Estudia el que eixos éssers vius necessiten per a viure. 

Què menja cada animal? 

On viuen? 
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Què fan? 

Per què cada animal del zoo està en un lloc distint? 

Què fan per a amagar-se o perquè no els vegen? (estudiar els seus 

colors) 

Quines plantes viuen en cada un d’eixos hàbitats? 

Podrien viure uns en el lloc dels altres? 

Quins animals necessiten estar en distints llocs? 

 
- Completa l'estudi amb informació obtinguda de llibres, vídeos. 

- Crea hàbitats distints a classe amb l'ajuda de plastilina, fang. 

 

c. Com podem cuidar un animal? 

       Cuidar algun animal en la classe: ocell, cobai, peix, tortuga, 
caragols, cucs. 

 
Tasques que has de fer: 

     - Porta dibuixos, fotos dels animals que viuen en les cases. 

     - Estudia el que cada un necessita per a viure-hi: 

  Què menja un conill, un ocell, un peix, un gos, un gat? 

  Què necessita un insecte per a viure? 

    - Cuida algun animalet a classe. Estudia el que necessita per a viure. 
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    - Elabora un llibre o cartell sobre un animal i descriu el que necessita per 

a viure. 

 

 

d. Què necessita una planta? 

     Cuida plantes en la classe o en el col·legi. 
 

      Tasques que has de fer: 

- Planta diferents llavors en cossiols o en l’hort. 

- Cuida-les. 

- Estudia'n les necessitats. 

   - Planteja una investigació sobre el que necessita una planta per a viure i 

compara el creixement amb llum i sense llum, amb aigua i sense aigua 

( recorda el tema de Processos). 

- Mesura'n el creixement al llarg d’unes quantes setmanes. 

 
 

 

e. Saps quines plantes i quins animals viuen junts al mateix lloc? 

Elabora un collage de plantes i d’animals en el seu hàbitat. 
 

      Tasques que has de fer: 

     - Reparteix dibuixos de diferents plantes i animals i demana que unisquen 

els animals i les plantes que conviuen en un hàbitat determinat. Anima'ls a 
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discutir en petits grups sobre els llocs adequats per a viure. Elabora després 

el collage de cada hàbitat.  

 

 

f. On hauria de viure eixe animal? 

Descobreix els hàbitats on haurien de viure alguns animals. 
 

Ofereix als xiquets diferents pistes sobre animals i plantes perquè endevinen 

de quin animal i de quina planta es tracta i on haurien de viure: 

Aquest animal està cobert de plomes. 

Menja peixos. 

Viu en llocs freds. 

Sap nadar. 

 

g. El pati està net? 

Examina el fem que ens trobem en els diferents hàbitats. 
 

Tasques que has de fer: 

- Fotografia el fem que troben en el pati, en el parc. 

- Arreplega el fem que han deixat els xiquets en el pati. 

- Classifica i mesura la quantitat de fem que hi troben. 

- Elabora un cartell per a animar els companys a mantindre net el col·legi. 

- Elabora un cartell sobre la influència del fem en el medi ambient: fum en 

l’aire, materials que no es desfan, soroll en l’ambient, aigua bruta. 

- Estudia què es fa amb el fem a casa. 
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- Crea un racó d’objectes que es poden reutilitzar.  

 

7. AVALUACIÓ 

 

Nivell 1: Fes observacions sobre característiques dels éssers vius i dels 

llocs on viuen per mitjà d’expressió oral o amb dibuixos. 

Nivell 2: Compara les condicions de dos hàbitats distints utilitzant lupes. 

Nivell 3: Prediu el que li succeirà a un ésser viu si se'l canvia d’hàbitat. 

Prediu el que li succeirà a una planta si no se li ofereixen les condicions 

necessàries per a viure. 
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