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0. IMPORTÀNCIA D’ESTUDIAR EL TEMA 
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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 del ser 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 eixos 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. 
 
1. IDEES CLAU PER AL PROFESSOR: 
 
- Els éssers vius es distingeixen dels éssers inerts perquè els primers 

realitzen diversos processos que anomenem vitals. 

- 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: 
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• 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 

i fruits. 

• 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: 
- Què entenen els xiquets per “estar viu” en animals i plantes. 
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Se'ls demana que dibuixen coses que han vist vives en un passeig al voltant 

de l'escola. I se'ls pregunta per què han decidit que són vives. 

- Com agrupen animals i plantes. 
Se'ls mostren dibuixos, fotos d'alguns tipus d'animals i plantes i se'ls 

demana que les agrupen. Se'ls pregunta la raó per la qual les han 

agrupades així. 

 
IDEES QUE SOLEN MOSTRAR ELS XIQUETS 
- Alguns xiquets inclouen objectes inanimats com ara el Sol, els núvols, un 

cotxe com a éssers vius, i indiquen que ho són perquè es mouen. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SEQÜÈNCIES D’ACTIVITATS PER A DESENVOLUPAR LA IDEA DE 
DIVERSITAT 
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INFANTIL i 1r CICLE de PRIMÀRIA (5 a 7 anys) 
1a SEQÜÈNCIA: QUÈ SIGNIFICA ESTAR VIU? 
1.1. QUINES COSES ESTAN VIVES? Crear la caseta de coses vives i la 
caseta de les coses no vives.  
 
OBJECTIU: Descobrir que hi ha coses vives i altres que no ho estan. 

 

DESENVOLUPAMENT: 
Presentem als xiquets una sèrie d'objectes, éssers vius i inerts, i els demanem 

que els col·loquen a la caixeta de coses vives o a la caixeta de coses no vives. 

Es poden presentar plantetes, algun animalet real, objectes de la classe, roba, 

pedres, trossos de fusta. 

Els demanem que expressen les seues raons per a col·locar-los en un grup o 

en un altre. 

Discuteixen les idees en gran grup.  

S'introdueix la idea de “menjar” en els éssers vius. 

S'acaba l'activitat reagrupant els objectes amb aquesta consigna. 

 

1.2. QUINS SÓN ÉSSERS VIUS? Elaboració d’un cartell amb les imatges 
dels objectes que consideren que estan vius.  

 
OBJECTIU: Diferenciar éssers vius d’éssers que han estat vius i dels que no 

ho han estat mai. 

 
 

DESENVOLUPAMENT: 
 

a. Després de repartir dibuixos de diferents objectes, se'ls demana que els 

col·loquen a la caixeta d’éssers vius o a la d’éssers no vius (un peix, un 

arbre, una flor, el sol, la lluna, una taula de fusta, un llapis, un bolígraf, 

un peix del mercat, un filet de vaca, un pernil, un paquet de papes, una 

creïlla, una pedra…)  

- Se suggereix treballar en equip per a compartir les idees.  
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- Se’ls demana que expressen les raons de la classificació que han 

fet. 

- En gran grup discuteixen les raons. 

 

b. S’introdueix la idea que els éssers vius creixen, es mouen, mengen, 

tenen fills. 

− Se’ls demana que revisen la classificació, tenint en compte si els 

éssers que han considerat vius creixen, es mouen, mengen, tenen 

fills. 

− Una vegada revisats els dos grups, se'ls demana que indiquen 

quin d'ells no està clar perquè “es mouen però no mengen”, “no es 

mouen però sí que mengen”, “ara no estan vius però si que ho van 

estar”. 

- S'analitzen aquests objectes i s'introdueixen a la caixa adequada. 

 

c. S'acaba l'activitat elaborant un cartell amb les imatges classificades en 

éssers vius i éssers inerts. 

 

 

1.3. COM PODEM SABER SI UNA PEDRA ÉS UN ÉSSER VIU? Exploració 
d’una pedra. 
 
OBJECTIU:  
Dur a terme una xicoteta investigació sobre el concepte d’ésser viu mitjançant 

l'estudi d'una pedra. 

 

DESENVOLUPAMENT: 
a. Es revisen les idees sobre éssers vius introduïdes en la sessió anterior: 

els éssers vius mengen, es mouen, tenen fills. 

b. Se’ls demana que pensen si una pedra és un ésser viu.   

c. Aleshores se’ls demana que pensen com demostraran que ho és o no 

ho és: 
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- Se’ls ajuda a planificar la investigació: deixem una pedra en un 

lloc proper i observem si creix amb el temps o apareixen fills de 

pedra. 

- Mesurem la pedra en diàmetre i en altura amb l’ajuda d’una corda. 

Pintem la pedra i apeguem al costat les cordes. Pengem el cartell 

de la investigació en el racó de les Ciències. Decidim quan la 

tornarem a mesurar. Ho anotem en el cartell. 

- Prenem dades regularment, anotem resultats en el cartell. 

- Extraiem conclusions i acabem el cartell de la investigació. 

 

1.4. COM PODEM SABER SI UNA PLANTA ÉS UN ÉSSER VIU? Exploració 
d’una planta. 
 
OBJECTIU:  
Dur a terme una xicoteta investigació sobre el concepte d’ésser viu mitjançant 

l'estudi d'una planta. 

 

DESENVOLUPAMENT: 
a. Es revisen les idees sobre éssers vius introduïdes en la sessió segona. 

b. Se’ls demana que plantegen dos investigacions:  

- Com puc saber si la planta creix? 

- Com puc saber si la planta es mou? 

• El primer grup d’alumnes se centra a esbrinar si una planta creix. Se’ls 

demana que ens indiquen com podem saber si una planta creix. Se’ls 

ajuda a expressar les idees que tenen. 

- Planifiquem una investigació sobre creixement: deixem una planta 

en un lloc adequat, la reguem, la cuidem i prenem nota si creix o 

no. 

- Mesurem la planta quan comencem la investigació. 

- Tornarem a mesurar-la en diferents moments. 

- Anotem les dades inicials (dibuix), presa de dades i conclusions 

finals en el cartell de la investigació. 

• El segon grup d’alumnes se centra a estudiar si una planta es mou.  
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Se’ls demana que col·loquen una planta en un lloc determinat i      

observen si la planta canvia de lloc sola. 

El mateix grup introduirà una planta en una caixa tapada a la qual 

se li haja fet un forat pel que puga entrar llum.  

Se'ls demana que prediguen què passarà en la planta.  

A intervals regulars, demanem als xiquets que observen si s'ha 

mogut la primera planta i què ha passat en la segona. 

 

c. Demanem aleshores que extraguen conclusions sobre la forma especial 

que tenen les plantes de moure’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a SEQÜÈNCIA: TOTS ELS ÉSSERS VIUS SÓN IGUALS? 
 

2.1 SAPS CUIDAR UN ANIMAL? Tenir cura d’animals a classe. 
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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. 

 

2.2. 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 escriuen 

el que mengen els animals de la granja, zoo.  

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. 

 

2.3. QUÈ PODRIES DIR-ME DEL TEU ANIMAL FAVORIT? Descripció d’un 
animal 
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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. 

 

2.4. 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 esser inert; així introduïm la característica dels animals de poder moure's 

per aconseguir l'aliment.  

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. 

 
2.5. SABRIES PORTAR A CADA ANIMAL AMB LA SEUA FAMÍLIA?  
Agrupació d’animals 
 
OBJECTIU:  
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Introduir els 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. 
 
2.6. 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: 
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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 considereable 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. 

 
2.7. 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. 

 

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? 

 



13 
 

 

2.8. 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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