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UNITAT DIDÀCTICA: ELS ÉSSERS VIUS 
 
A. LA DIVERSITAT DELS ÉSSERS VIUS 
Antonia Trompeta, UA, 2014 

 
 
ÍNDEX 
 

0. IMPORTÀNCIA D’ESTUDIAR EL TEMA 

1. IDEES CLAU PER A L’ENSENYANT 

2. COM DESCOBRIR LES IDEES DELS ALUMNES 

3. SEQÜÈNCIES D’ACTIVITATS PER A DESENVOLUPAR LA IDEA DE 

DIVERSITAT 

A. INFANTIL I PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA (3 a 7 ANYS) 
 

 TOTS ELS ÈSSERS VIUS SÓN IGUALS? 

2.1 Saps cuidar un animal? 

2.2 En què es diferencien els animals? 

2.3 Què saps del teu animal favorit? 

2.4 Quants animals coneixes? 

2.5 Podries portar a cada animal amb la seua família? 

2.6 Quantes plantes coneixes? 

2.7 Tots som iguals? 

 

B. SEGON CICLE DE PRIMÀRIA (de 8 a 9 anys) 
 

  TOTS ELS ÈSSERS VIUS SÓN IGUALS? 

  2.8 Quins animals vivien fa molts anys? 

  2.9 Coneixes animals i plantes en perill? 

  2.10 Què és un fòssil? 

  2.11 Saps col·locar cada animal en el seu grup? 

  2.12 Com creus que viu una formiga? 

  2.13 Com es poden distingir els animals d’un mateix grup? 
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C. TERCER CICLE DE PRIMÀRIA I PRIMER CICLE DE SECUNDÀRIA 
( de 10 a 12 anys) 

 

TOTS ELS ÈSSERS VIUS SÓN IGUALS? 

 2.14 En quin grup col·locaries una medusa i una falaguera? 

2.15 Per què els camperols adoren els cucs de terra? 

 2.16 Series capaç de convertir-te en un gran biòleg? 

 2.17 Qui viu on? 

 2.18 Qui són els pares? 

 2.19 Què ens diu aquesta petjada? 

 2.20 Per què els fongs no són plantes? 

 2.21 Contribueixes a la cura de la diversitat? 

 2.22 Quin és el balanç de la biodiversitat? 

 

 

0. IMPORTÀNCIA D’ESTUDIAR EL TEMA 
 
Estudiar l'entorn pròxim constitueix un objectiu fonamental en l'ensenyament 

dels més menuts, ja que ofereix una via de coneixement de les arrels més 

profundes de l’èsser humà. 

Conèixer l'entorn porta implícit l'aprofundiment en una sèrie d'idees clau, com 

són la de comprendre que tots els éssers vius estem units en un mateix grup, ja 

que realitzem uns processos comuns i, al seu torn, la de descobrir que som 

immensament diversos perquè duem a terme aquests processos de formes 

molt distintes, i ens adaptem així a una gran varietat d'hàbitats en què vivim. 

 

La unitat aprofundeix en aquestes grans idees des de tres fronts 

interrelacionats: la diversitat d’éssers vius, la unitat en processos, la varietat 

d'hàbitats. 

 

En aquest subapartat ens dediquem a estudiar la diversitat dels éssers vius. 

 

OBJECTIU GENERAL: Descobrir la GRAN DIVERSITAT dels éssers vius. 
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1. IDEES CLAU PER AL PROFESSOR 
 
- Hi ha una gran varietat d’éssers vius, tant en plantes com en animals. 

- Tots els éssers vius, malgrat la gran varietat, estan units en un mateix grup 

perquè realitzen les mateixes funcions vitals: moviment, reproducció, 

nutrició i creixement. 

- Els éssers vius són tan diversos perquè hi ha formes molt diferents de dur a 

terme les funcions vitals i perquè s'han adaptat a l'hàbitat on viuen. 

- El éssers vius es classifiquen segons com duen a terme aquestes funcions 

vitals. 

- La primera classificació dels animals atén a si tenen o no esquelet: 

vertebrats i invertebrats. 

- Els animals vertebrats  se solen classificar atenent al tipus de reproducció, a 

l'hàbitat on viuen, a la forma de respirar.  Els subgrups coneguts són: 

• Peixos - sardina 

• Amfibis - gripau, granota 

• Rèptils - cocodril, serp 

• Ocells - lloro 

• Mamífers - vaca, balena, rata penada 

- Els animals invertebrats se solen classificar pel nombre de potes i per altres 

característiques. Els grups més coneguts són: 

• Cucs - cuc de terra  

• Mol·luscs - caragols, polps 

• Aràcnids – aranyes  

• Crustacis – crancs 

• Insectes – formigues, abelles  

 

- Les plantes se solen classificar segons si tenen o no teixits conductors, 

flors, llavors i fruits. 

• Les molses són els vegetals que no tenen cap d’aquestes 

característiques. 

• Les falagueres tenen teixits conductors però no tenen flors, llavors 

ni fruits. 
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• Hi ha plantes que tenen teixits, flors i llavors però no fruit (com els 

pins, avets) 

• Hi ha plantes que tenen les quatre característiques, com ara els 

arbres fruiters, les roses, el blat. 

  

− Hi ha altres grups d’éssers vius que no s'inclouen en els grups d'animals i 

plantes. 

 

 

2. COM DESCOBRIR LES IDEES DELS ALUMNES: 
 

Se'ls mostren dibuixos y/o fotos d'alguns tipus d'animals i plantes i se'ls 

demana que les agrupen atenent als seus criteris propis. Se'ls pregunta la raó 

per la qual les han agrupades així. 

Se’ls demana que dibuixen o anoten el nom de tots els èssers vius que 
conegan. 
 
IDEES QUE SOLEN MOSTRAR ELS XIQUETS 
- Els xiquets tendeixen a considerar només els animals com a éssers vius. 

- Solen considerar animals al grup dels animals mamífers, pocs dibuixen en 

aquest grup els ocells i, quasi sempre exclouen els insectes i els peixos. 

- Quasi sempre exclouen els homes. 

- Respecte a les plantes, solen dibuixar plantes amb flors. 

- Les agrupacions d'animals es realitzen d'acord al nombre de potes o segons 

com es mouen. Alguns els agrupen pel lloc on viuen. 

- Les agrupacions de plantes es realitzen d'acord amb l’aparença externa, per 

exemple, si té fulles, i per la dimensió. 
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3. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS PER A DESENVOLUPAR LA IDEA DE 
DIVERSITAT 
 
INFANTIL i 1r CICLE de PRIMÀRIA (5 a 7 anys) 
 
SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS: TOTS ELS ÉSSERS VIUS SÓN IGUALS? 

 
1. SAPS CUIDAR UN ANIMAL? Tenir cura d’animals a classe. 
 
OBJECTIU: descobrir les diferències entre els animals mitjançant l’observació 

del que mengen, com es mouen, com es comporten o com dormen. 

 

DESENVOLUPAMENT: 
 

- En assemblea demanem als xiquets que decidisquen quins animals els 

agradaria cuidar a classe. 

- Dividim la classe en grups menuts d’encarregats de la cura dels animals. 

- Convidem a experts perquè ens indiquen com cuidar els nostres 

animals. 

- Cada grup anotarà com ha cuidat el seu animal: si li ha proporcionat 

aigua, menjar, li ha netejat la caseta, ha anotat canvis, problemes… 

- Canviem els grups cada setmana perquè tots participen en la cura de 

tots els animals. 

 

2. EN QUÈ ES DIFERENCIEN ELS ANIMALS? Visita d’una granja o un zoo. 
 
OBJECTIU: 
 Descobrir la varietat d’animals que existeix mitjançant la comparació dels 

animals de la classe, casa, granja i zoo. 

Comparar menjar, comportament, hàbitats. 

 

DESENVOLUPAMENT: 
Amb l’ajuda de fitxes preparades per a la presa de dades, els alumnes 

encerclen l’aliment i/o escriuen el que mengen els animals de la granja, zoo.  
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De la mateixa manera s’anoten les característiques: número de potes, tipus de 

pell... o altres que es consideren importants. 

Es recullen totes les fitxes i s’elabora un gran cartell d’animals, on s’apeguen 

les imatges dels animals, s’escriu el nom, com són i que mengen. 

 

3. QUÈ PODRIES DIR-ME DEL TEU ANIMAL FAVORIT? Descripció d’un 
animal 
 
OBJECTIU:  
Conèixer un animal en profunditat.  

 

DESENVOLUPAMENT: 
S’estudia algun animal detalladament, amb la utilització de recursos 

bibliogràfics i amb animals que puguen observar. 

Se’ls prepara una fitxa amb els punts que han d’observar en l’animal. Podria 

ser l’estudi de les característiques físiques, on viu, amb qui viu i es relaciona, 

què menja. 

Es poden realitzar presentacions, pòsters, fullets per a compartir els 

coneixements amb els altres xiquets. 

 

4. QUANTS ANIMALS CONEIXES?  Elaboració d’un cartell d’animals 
coneguts 
 
OBJECTIU: 
Ampliar el coneixement d'animals. Apropar-los a la idea que el grup d'animals 

és molt més divers del que pensaven. 
 

DESENVOLUPAMENT: 
S’ofereix als xiquets una gran varietat d'imatges d'animals, plantes, éssers 

inerts i se'ls demana que reunisquen en un racó aquells que són animals.  

Una vegada realitzat, s'analitza la seua elecció tenint en compte les 

característiques que hauria de tenir un animal per diferenciar-lo d'una planta o 

d'un èsser inert; així introduïm la característica dels animals de poder moure's 

per aconseguir l'aliment.  
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Ara els demanem que nomenen aquells que coneixen o han vist alguna vegada 

en imatges. Així podem ensenyar-los nous animals, memoritzar els seus noms, 

conèixer-ne nous grups. 

 
5. SABRIES PORTAR A CADA ANIMAL AMB LA SEUA FAMÍLIA?  
Agrupació d’animals 
 
OBJECTIU:  
Introduir als xiquets la idea que conèixer la gran diversitat d'animals existent 

porta a la necessitat de classificar-los atenent a característiques comunes. 
 
DESENVOLUPAMENT: 
Utilitzant el cartell que hem elaborat anteriorment, se’ls demana que reagrupen 

els animals seguint la consigna. Quins creus que són de la mateixa família?  

Una vegada realitzada l'activitat, han d'explicar el perquè de les seues 

agrupacions. Pot ser que hagen agrupat  tots els que viuen a prop, els que més 

els agraden, els que fan por, els més grans… 

 

És el moment d'introduir-los en la classificació científica. Podem demanar-los 

que els agrupen pel nombre de potes.  

Una vegada realitzada l'experiència, probablement hauran trobat els grups 

següents: 
• els peixos, els cucs i les serps (sense potes)  

• els ocells (dos potes)  

• les granotes, els gripaus, els homes, els micos, els gats i gossos, els 

cavalls, els lleons (quatre potes)  

• les abelles, les mosques, els mosquits, les vespes (6 potes) 

• les aranyes (huit potes) 

 

Si són més majors podem demanar-los que pensen com podrien dividir en 

grups diferents els integrants de cada grup, si és que consideren que són molt 

diferents. 
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6. QUANTES PLANTES CONEIXES? Elaboració d’un cartell amb plantes 
que han observat a l’escola, a casa, al parc. 
 
OBJECTIU:  
Ampliar el coneixement dels tipus de plantes. Acostar-los a la idea de la gran 

diversitat d’éssers vius que existeix. 

 
DESENVOLUPAMENT: 
Es demana a les famílies que contribuïsquen a la recol·lecció de la diversitat de 

plantes. Els xiquets poden portar dibuixos, fotos o plantes reals. Se'ls demana 

que els posen el nom, si és que el coneixen. També el mestre ha de 

proporcionar un nombre considerable d'exemplars iguals perquè tots els grups 

disposen de material suficient per a la classificació que se'ls demana. 

 

Una vegada col·locades totes les plantes juntes se'ls dóna un temps per a 

l'observació d’aquestes i se'ls demana que les reagrupen en famílies. No els 

oferim el criteri. Una vegada realitzada l'activitat, cada equip ha d'explicar la raó 

del seu agrupament.  

 

La segona part de l'activitat implica realitzar una classificació seguint un criteri. 

Agrupaments suggerits: plantes amb flor i plantes sense flor; arbres, arbustos i 

herbes; plantes amb fulles arrodonides i allargades.  

 

Busquem el nom de totes les espècies i elaborem el gran cartell de les plantes 

del meu barri. 

 
7. TOTS SOM IGUALS? EN QUÈ ENS DIFERENCIEM? Estudi de les 
variacions i semblances entre els xiquets 
 
OBJECTIU:  
Comprendre que no sols el grup de plantes i animals és divers, també 

nosaltres, com a grup d'animals som molt diversos. 
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DESENVOLUPAMENT: 
Se'ls demana que dibuixen les cares dels companys. Amb aquests dibuixos 

s'elabora un cartell. 

Se'ls demana que classifiquen els companys pel color i tipus de cabell. Poden 

elaborar una taula amb les dades preses. 

Se'ls pot demanar que mesuren els peus i la seua alçada. Poden també 

elaborar una taula amb les dades i analitzar si aquestes dades ens poden 

contestar a la pregunta: la mesura del peu ens dirà si un xiquet és alt? 

 

 

B. ACTIVITATS PER A 2n CICLE de PRIMÀRIA (8 a 9 anys) 
 
SEQÜÈNCIA: TOTS ELS ÉSSERS VIUS SÓN IGUALS? 
 
8. QUINS ANIMALS VIVIEN FA MOLTS ANYS? Reflexió sobre els canvis 
 
OBJECTIU:  
Estudiar els animals que van viure fa molts anys: dinosaures.  
Comparar animals prehistòrics amb els actuals buscant similituds. 

 
DESENVOLUPAMENT: 
Visita d’un museu que presente esquelets d'aquests animals.  

Podem comparar la mesura dels seus ossos amb la mesura dels nostres. Per a 

això se'ls proporciona una fitxa en què han d'anotar la llargària dels ossos de 

les potes dels animals exposats. 

Una vegada en la classe es mesuren les nostres cames, i també les mesures 

de les potes d'aquells animals que procedeixen d'un avantpassat prehistòric.  

S'anoten les dos mesures i s'analitzen amb la finalitat de descobrir els canvis 

experimentats. 
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9. CONEIXES ANIMALS I PLANTES EN PERILL? Estudi d’animals i plantes 
en perill d’extinció. 
 
OBJECTIU:  
Reflexionar sobre la pèrdua de diversitat i les conseqüències d’aquesta sobre el 

futur del planeta. 

 
DESENVOLUPAMENT: 
Amb ajuda de TICS es busca informació en la xarxa sobre animals i plantes en 

extinció.  

Se'ls explica què significa “en extinció” i què podem fer per a preservar-los. 

És una bona ocasió per a introduir-los en pàgines d'organismes dedicats a la 

defensa de la diversitat. 

Se suggereix realitzar un pòster amb aquests animals i plantes. 

Els xiquets poden decidir ser els defensors d'un ésser viu. Poden triar-ne un 

com la seua mascota del mes. Perquè tots els éssers vius tinguen un amic que 

està disposat a defendre’l, podem suggerir un canvi de mascota cada mes, així 

evitarem que alguns animals com els gripaus, insectes… no siguen mai triats. 

 

10. SAPS QUÈ ÉS UN FÒSSIL? Reconeixement d’animals i plantes fòssils 
 
OBJECTIU:  
Descobrir què és un fòssil i què ens diu dels éssers vius de temps passats. 

 

DESENVOLUPAMENT: 
Es demana a les famílies que ens presten exemples de fòssils que tinguen a 

casa per a muntar una exposició de fòssils entre tots els exemplars 

recol·lectats. 

Es pot buscar informació en Internet sobre zones pròximes on es puguen trobar 

fòssils, i s’elabora un treball recopilatori d'aquesta informació. 

Es visita una zona rica en fòssils i es dedica un temps a la reserca d'alguns 

exemplars. 

Finalment, es pot realitzar una visita a un museu local o comarcal que ens 

aporte informació de fòssils per a observar les característiques i arreplegar la 
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informació que ens oferisquen els exemplars observats. A continuació, 

exposició en gran grup.  

 
11. SABRIES COL·LOCAR CADA ANIMAL EN EL GRUP 
CORRESPONENT? Classificació d’animals 
 
OBJECTIU: 
Comprendre la gran diversitat dels animals mitjançant la classificació d’aquests 

en dos grans grups, vertebrats i invertebrats. 
 
DESENVOLUPAMENT: 
Es tracta d'una ampliació de l'activitat 4.  

Es determinen les característiques de cada grup i es demana als xiquets que 

classifiquen fotos d'una gran varietat d'animals en aquests grups.  

Es comença amb una característica global: tenir o no tenir esquelet. 

Una vegada aconseguits els dos grups, se'ls demana que els subdividisquen 

per una altra característica que ajude a la classificació,  el nombre de potes, 

terrestres, aeris o que visquen en la mar. 

Una vegada aconseguida la primera subclassificació, se'ls demana que 

continuen trobant subgrups amb una nova característica diferenciadora, com 

pot ser: pulmons o brànquies, ovípars o vivípars. 

També s'atén a criteris de classificació trobats pels xiquets i que els porten a 

classificacions distintes.  

Al final del procés es comuniquen els resultats de cada equip.  
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12. COM CREUS QUE VIU UNA FORMIGA? Estudi de la vida d’una formiga 
 
OBJECTIU: 
Entendre la gran varietat de formes de vida que existeixen al nostre planeta 

amb l’ajuda d’una petita investigació sobre la vida d’alguns insectes.  

 

DESENVOLUPAMENT: 
Es demana als xiquets que observen insectes diversos que se'ls han 

proporcionat.  

Se'ls demana que observen amb lupa els xicotets animalets i que anoten aquell 

o aquells que els han cridat l'atenció.  

Reflexionen en gran grup les observacions que han fet i se'ls demana que 

durant diversos dies intenten recol·lectar insectes que apareixen morts al seu 

voltant. 

En classe intentaran donar-los nom amb ajuda d'una enciclopèdia. 

Se'ls demana que trien un dels insectes que podrien observar a casa, en un 

parc pròxim, al pati del col·legi, etc. 

A manera de suggeriment se'ls indica que observen un formiguer amb ajuda 

d’una lupa, i prenguen dades del que ocorre: nombre de formigues que ixen i 

entren, tipus de formigues, treball que realitza cada una, hora en què 

comencen a eixir, hora en què deixen d'eixir, aliments que arrepleguen i 

aliments que no arrepleguen, possibles animalets que conviuen amb elles, 

possibles baralles entre formigues. 

 
13. COM ES PODRIEN DISTINGIR ELS ANIMALS D’UN MATEIX GRUP? 
Classificació en subgrups 
 
 OBJECTIU: 
Estudiar les diferències entre animals d'un mateix grup, com ara els animals de 

l'entorn, per exemple gats, gossos, vaques, gallines; els animals salvatges; el 

grup dels grans gats… 
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DESENVOLUPAMENT: 
Els alumnes han pogut agrupar els animals en els grans grups mitjançant 

característiques molt generals. En aquesta activitat es pretén que distingisquen 

animals dins del mateix grup, per a la qual cosa hauran de pensar en noves 

característiques que permeten eixa diferenciació. 

Se'ls ofereixen imatges d'animals d'un mateix grup; un per cada equip de la 

classe i se'ls demana que busquen característiques que permeten diferenciar-

los en subgrups. Poden utilitzar bibliografia, pàgines WEB, etc. 

Una vegada realitzada l'activitat han de comunicar els resultats als companys 

presentant les característiques i els subgrups relacionats amb aquestes. Poden 

utilitzar eines TIC per a l’exposició que preparen.  

 

 

C. ACTIVITATS PER A 3r Cicle de PRIMÀRIA (10-11 anys) i Primer 
Cicle d’ESO (12-13 anys) 

 
SEQÜÈNCIA: TOTS ELS ÉSSERS VIUS SÓN IGUALS? 
 
14. SABRIES  EL GRUP AL QUAL PERTANY UNA MEDUSA O UNA 
FALAGUERA? Classificació tenint en compte la diversitat dels éssers vius 
 
OBJECTIU: 
Descobrir la diversitat dels éssers vius mitjançant la realització d’una 

classificació d’animals i plantes de tots els grups. 
 
DESENVOLUPAMENT: 
Amb ajuda de fotos, elaboraran un gran panell d’éssers vius, classificant-los en 

els subgrups estudiats. 

Es tracta d’elaborar tres tipus de classificació. 

 

a. Classificació per inclusió. Mitjançant un panell de cercles concèntrics. 

Plantes: bacteris i fongs fora dels cercles, primer cercle algues i molses; a 

l’interior, plantes amb llavors; i a l’altre cercle, plantes amb flors. 
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Animals: a l’interior del centre més petit, mamífers, al cercle concèntric exterior 

a l'anterior, els animals amb esquelet, i en el cercle concèntric exterior, altres 

animals. Es tracta de descobrir altres animals i plantes que poden estar en 

cada un d'aquests cercles. 

 

b. Classificació  dels animals amb esquelet descobrint les 
característiques principals: ossos, temperatura, com es mou, hàbitat, què 

menja, reproducció. Es demana que identifiquen les característiques de 

mamífers, peixos, amfibis, rèptils i ocells. 

c.  Classificació d’animals que no tenen esquelet. Poden estudiar el tipus de 

cos que presenten, tipus d’extremitats, altres característiques especials. 

Es demana que analitzen aranyes, mol·luscs, cucs, crustacis, insectes, 

meduses, estreles de mar, miriàpodes, altres. Se'ls demana que col·loquen la 

descripció davall del nom i de la foto de l'animal. 

d. Intent de classificació d’éssers vius que no pertanyen a cap dels grups 
estudiats.  Amb la finalitat que entenguen que existeix encara major diversitat,  

se'ls presenten imatges d’éssers vius que no poden classificar-se en el grup de 

plantes ni en el d'animals.  
 

15. PER QUÈ CREUS QUE ELS LLAURADORS ADOREN ELS CUCS DE 
TERRA? Estudi d’alguns animals amb característiques especials 
 
OBJECTIU: 
Aprendre a indagar mitjançant l'observació, presa de dades i extracció de 

conclusions. Cal estimular el desig de conèixer alguna cosa nova, fascinant.  

 

DESENVOLUPAMENT: 
Se'ls introdueix a l'activitat amb algunes preguntes sobre els cucs, sobre les 

tortugues, caragols o sobre algun altre animal especial, de manera que se'ls 

estimule a la reserca de les respostes. 

Se suggereixen les següents preguntes al voltant dels cucs de terra: Què va 
descobrir Darwin?  Què passaria si els cucs de terra desaparegueren dels 
camps?  
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Sobre les tortugues i l'orientació: Quants tipus de tortugues existeixen? 
Quines estan en perill d'extinció? Quina relació existeix entre el 
Magnetisme i les tortugues? 
Sobre caragols: Quins colors són els que més predominen a la actualitat? 

Quina relació pareix existir entre el color blanc i el cambi climàtic? 

 

16. SERIES CAPAÇ DE CONVERTIR-TE EN UN GRAN BIÒLEG? 
 Observació de petits animals en el seu entorn immediat 

      
 
OBJECTIU:  
Aprendre el procés de la indagació científica. Observació i presa de dades. 

Conèixer la vida de grans biòlegs que han dedicat la vida a l'observació de 

l'entorn. 

 
DESENVOLUPAMENT: 
S'anima als xiquets a seguir els passos de Darwin respecte a l'observació d'un 

animal o planta de l’entorn més proper: Observació d'una aranya en el treball 

de construir la tela d'aranya. Observació de larves en aigua estancada amb 

ajuda de lupes binoculars. Observació d'un grup d'ocells que han niat a prop, 

de l'arribada de les orenetes, d'un gat o gos sense amo, de l'aparició de 

papallones.  

 

Poden acostar-se a la vida dels grans biòlegs arreplegant informació sobre el 

treball realitzat per Darwin o Jane Goodall. 

A què es dedica l'organització creada per Jane Goodall? 
www.institutojanegoodall.com 

 

 

http://www.institutojanegoodall.com/
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17. ERES CAPAÇ DE DISTINGIR QUI VIU ON? Observeu els éssers vius 
que viuen en determinats hàbitats. 
 
OBJECTIU: 
Comprendre que els éssers vius estan adaptats a viure en uns determinats 

hàbitats, per la qual cosa la diversitat està condicionada per les condicions de 

vida a les quals ha d'adaptar-se. 
 
DESENVOLUPAMENT: 
Es tracta que els xiquets escullen un hàbitat proper on estudiar la comunitat 

que habita: A la platja, en un estany, al pati del col·legi, al jardí d'una casa, en 

un camp llaurat, al parc del barri.  

Tractaran de descobrir quines característiques els fan especialment apropiats 

per a viure en aquest hàbitat.  

Cada grup haurà de presentar els descobriments a tota la classe. 
Amb totes les comunicacions es pot elaborar un gran panell i demanar als 

alumnes que elaboren una taula comparativa entre diferents hàbitats i 

comunitats que els habiten. 
 
18. QUI SÓN ELS SEUS PARES? Aplicació de les lleis de Mendel a l’estudi 
d’un grup d’animals 
 
OBJECTIU:  
Comprendre que les característiques de la diversitat s’hereten. 

 

DESENVOLUPAMENT: 
Se'ls ofereix una diversitat de fotos de gatets amb la intenció que apliquen les 

lleis de Mendel a l'estudi de la família, els ascendents i descendents, etc. 

Podria portar-nos aquesta relació a conèixer els antics pobladors, els primers 

animals i plantes del planeta? 
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19. QUÈ ENS DIU AQUESTA PETJADA? Anàlisi de les petjades properes  
 
OBJECTIU:  
Conèixer alguns animals “que es deixen veure” per la petjada que deixen.  

Fomentar l’observació acurada mitjançant l’anàlisi de diferents petjades.  

 
DESENVOLUPAMENT: 
Es tracta que observen amb deteniment les petjades de diferents animals, per 

exemple dins d’un parc, al pati del col·legi, a la platja... amb la finalitat de 

descobrir a qui pertanyen i quina informació ens donen sobre les 

característiques de l'animal.  

Han de fer fotos i elaborar un quadern on anoten el lloc, dibuix, possible animal, 

què estava fent, a quina hora apareixen.  

La comunicació de resultats en gran grup implica a més l'elaboració d'un gran 

collage de petjades i un panell informatiu de les petjades trobades en diferents 

llocs.  

L'activitat pot acabar amb la visita a una zona de petjades de dinosaures. Es 

pot demanar que comparen les mesures d'aquestes petjades amb les mesures 

de les petjades d'un ocell comú, un gall. Poden elaborar un panell comparatiu 

indicant les mesures i el nombre de vegades que s'ha reduït la mesura en els 

descendents. 
 
20. PER QUÈ ELS FONGS NO SÓN PLANTES?  Cal trobar les diferències 
 
OBJECTIU: 
Aclarir les característiques que diferencien a les plantes dels fongs 
 
DESENVOLUPAMENT: 
Es tracta d'una activitat de comparació.  

Se'ls proporciona una gran diversitat de plantes i fongs, de manera que puguen 

descobrir el que els diferencia mitjançant l'observació d’aquestes.  

Han d'escriure aquestes característiques diferenciadores en una cartolina que 

col·locaran sota les fotos triades.  

L'activitat acaba amb la comunicació dels resultats en gran grup. 
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21. CONTRIBUEIXES A LA CURA DE LA DIVERSITAT? Anàlisi de la 
pèrdua de la diversitat en el nostre entorn proper 
 
OBJECTIU:  
Descobrir que la pèrdua de la diversitat està molt propera al nostre entorn, 

concretament dins del grup d’animals domèstics i plantes de consum diari. 

 

DESENVOLUPAMENT: 
Per a ajudar en la indagació d'aquest objectiu se'ls poden plantejar diferents 

preguntes d'investigació.  

   - Quantes botigues de la teua població venen ous blancs? Quina varietat es 

comercialitza?  

   - De quin color són les plomes dels pollastres que ens ofereixen en les 

botigues? Quina varietat de pollastres es comercialitza?  

   - Quines botigues de la població ofereixen creïlles del tipus Spunta? I del 

tipus Red  Pontiac? Quina és la varietat que més es ven?  

   - On podem trobar ases a Espanya?  

   - On puc trobar pomes Verda doncella i  Estarqui i Los viejos peròs – poma 

pera? Quines pomes es comercialitzen actualment? 
 

Amb aquestes petites investigacions, els alumnes hauran d'extraure 

conclusions respecte a la pèrdua de diversitat en el propi entorn.  

 

L'activitat pot acabar elaborant un “Decàleg sobre cura i respecte a la diversitat 

de la vida”. També es pot crear un grup d'amics de la natura que lluiten per 

mantenir la diversitat. 
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22. QUIN ÉS EL BALANÇ DE LA BIODIVERSITAT? Recopilació 
d’informació 
 
OBJECTIU:  
Reflexionar sobre què està passant en el medi ambient local, i mundial 

respecte a la pèrdua de biodiversitat. 

 

DESENVOLUPAMENT: 
Es tracta d'utilitzar informació d'Internet, notícies de periòdics i revistes; visita a 

pàgines WEB d'organitzacions dedicades a la protecció del medi ambient que 

ajuden a descobrir què està passant amb la “DIVERSITAT DELS ÉSSERS 

VIUS” en el nostre planeta.  

Anàlisi de la informació arreplegada pels diferents equips. Sol·licitarem que una 

persona entesa ens oferisca informació precisa.  

L'activitat acaba amb la lectura del Decàleg que hem elaborat en l'activitat 

anterior i el compromís de lluitar per la diversitat del planeta. 
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	Se’ls demana que dibuixen o anoten el nom de tots els èssers vius que conegan.

