
  Observa’ls! Com són? Què tenen en comú? Què els fa diferents?  

XICOTETS ANIMALS 

Tasca
El repte consisteix en observar (directament o indirectament) i documentar-se 
sobre xicotets animals que podem trobar al nostre entorn. Hauràs de fixar-te en 
què els caracteritza i què els diferencia. Quan ho hages resolt podràs establir un 
criteri de classificació, publicar i compartir el teu treball amb la resta de companys! 

Què necessites?
✴  Fotografies o imatges dels animals següents: la formiga, l’escarabat, l’aranya de la pols, l’insecte pal, 
l’escorpí, el poll i la paparra (alguns amb un poc de sort, els pots observar directament, però també 
pots utilitzar imatges de retalls de revistes o altres fonts de consulta com internet)  
✴ Una lupa si vols apreciar millor els detalls. 
✴ Materials per anotar i compartir els resultats de les teues observacions: full de paper, pissarra petita, 
llapis, retoladors, ordinador...  
✴ La tablet per consultar, documentar-se i generar el producte final. 

Com ho pots fer?
✴  Observa detingudament les 
imatges dels diferents animals. Si tens l’oportunitat 
d’observar-ne algun directament, mira de no 
molestar-lo i el fotografies.  
✴  Et fixes en allò que tenen en comú.  
✴  Et fixes en les diferències que hi ha  
entre ells.  
✴  Analitza les dades que has obtingut i fes una 
hipòtesi sobre el que tenen en comú i el que els 
diferencia..  
✴  A continuació, documenta’t, fes una recerca 
d’informació de cada animal i pensa realment que 
els diferència i en que s’assemblen. 
✴  Comprova si el que has proposat a la  
hipòtesi es compleix en tots els casos dels animals 
obervats.  
✴  Ara pensa i dissenya com compartiràs els 
resultats de la teua recerca (mural, desplegable en 
cartolina, presentació, spark page, spark video, 
còmic amb Halftone...)  

Comprova si...
✴  Has preparat tot el material necessari.  
✴  Has planificat com i quan ho faràs  
✴  Has fet una observació detallada de cada un dels 
animals proposats. 
✴  Has establert i anotat coincidències i diferències 
entre ells.  
✴  Has ordenat les dades que has obtingut amb les 
teues observacions.  
✴  Has fet una hipòtesi a partir de les dades obtingudes 
i l’has comprovada.  
✴  Un cop el repte resolt, has decidit com presentaràs 
les teues conclusions i has preparat tot el necessari per 
poder- les compartir.  

Pots consultar:
✴ Plantes i animals de l’entorn  
✴ National Geographic Kids 
✴ Science magazine This spider looks (and walks) like an 
ant 

The BenaMakers
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https://kids.nationalgeographic.com/animals/
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