
Guia per a ser Guia per a ser Guia per a ser Guia per a ser 

un bon zoòleg.un bon zoòleg.un bon zoòleg.un bon zoòleg.        
 

_________________________________ 

 

Fase 1 – Zoòleg iniciat. 

En la primera fase investigarem la vida del grup d’animals que ens ha tocat. Farem un repàs de coses que vam 

estudiar altres anys.   

 

Preguntes generals que poden guiar en aquesta fase. 

• Desplaçament - Per on es desplacen(terra, aigua o aire)?  

• Hàbitat - En quin lloc viuen (terra, aigua o aire)?  

• Alimentació - De què s’alimenten (carnívors, herbívors i/o omnívors)? 

• Reproducció - Com es reprodueixen (vivípars o ovípars)? 

• Característiques del seu cos: Què recobreix el seu cos? pèl, escames, plomes?? 

• Classificació – Com es classifiquen els _______________ ? 

• Pots incorporar altres coses que tu creguis importants, curiositats, animals que són importants o tenen 
algun rècord, ... 

 

Aquesta part ha d’anar acompanyada d’imatges d’alguns animals destacats del teu grup.  

 

 

Fase 1 – Zoòleg expert 

Ara heu de buscar imatges d’animals del vostre grup (________________) que surtin en sèries de dibuixos d’animats 

o pel·lícules d’animació (dibuixos) i afegir-los al treball, dient quina animal és, com es diu l’animal a la sèrie o 

pel·lícula, quina pel·lícula surt i una imatge de l’animal. Per exemple: 

 

Peix (peix pallasso) Nemo Buscant a Nemo 

 

 

 

Fase 3 – Zoòleg Màster de l’univers 

Ara heu de triar tres animals del vostre grup (________________) ben diferents i fer una  fitxa de cadascú d'ells. La 

fitxa ha de tenir, almenys, aquestes informacions: 

• Nom científic:      

• Família:      

• Descripció:  

• Alimentació:  

• Reproducció:  

• Hàbitat:  

• Costums:  

• Altres informacions:  

 

 

Fase 4 – Millor zoòleg impossible! 

Per finalitzar, i poder optar a Zoòleg de l’any heu de buscar 5 espècies del vostre grup d’animals 

(________________) que estiguin en perill d’extinció i afegir-les al treball.  

 

 



Materials:  

Recordeu que el treball es pot fer de diferents maneres. Amb un PowerPoint, amb un Word, amb cartolines, amb 

fulls, amb una maqueta,... L’important és que les informacions estiguin visibles o es puguin llegir.  

 

Presentació:  

Com a molt tard la última setmana de març (en tornar de Setmana Santa) 

Haureu d’exposar el vostre treball als alumnes, per tant, haureu d’estudiar una mica les característiques del vostre 

grup d’animals.  

 

Recursos: 

Aquí us deixo alguns enllaços on podreu trobar informació dels vostres animals. Aquests enllaços també els trobareu 

al bloc de 5è (Google: la llibreta de 5è) 

http://blocs.xtec.cat/spsp5e/ 

 
 
MAMÍFERS 
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/podium/images/a/2564/animales_vertebrados.htm 
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/20mamifers/20mamifers.htm 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfer 
http://oc.wikipedia.org/wiki/Galeria_dels_mamif%C3%A8rs 
http://www.supersaber.com/carreraMAMIFEROS.htm 
 
AUS 
http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/aus/index.html 
http://www.xtec.cat/ceipmontcau-gelida/vella/aguiles/generalitats.htm 
http://www.xtec.cat/~aalas/ocells/index.htm 
http://www.supersaber.com/ocaVisi.htm 
 
PEIXOS 
http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/mare/4/condesf/1fitxes/1descrip.htm 
http://www.xtec.cat/centres/a8046785/vesania/animals/peixos.htm 
http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/mare/5/conecm/viuenf/1viuen.htm 
http://www.xtec.cat/~aporta1/natura/balenes.htm 
http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/mare/5/conecm/menjaf.htm 
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/18peixosiamfibis/18peixosamfibis.htm 
 
REPTILS 
http://www.laginesta.com/treballs/ver-reptils.html 
http://ca.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8ptil 
http://www.xtec.es/~gmedina/projecte/recursos/reptils.htm 
http://www.xtec.net/~ajimeno/cn1eso/19reptilsiocells/19reptilsiocells.htm 
 
AMFIBIS   
http://www.fotodenatura.com/amfibis.htm 
http://www.xtec.cat/~jquerol/llistat/index0.htm 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Amfibi 
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/18peixosiamfibis/18peixosamfibis.htm 
http://apuntes.rincondelvago.com/amfibis_anfibios.html 
 
PER A TOTS ELS GRUPS D’ANIMALS 
http://www.xtec.cat/centres/c5000161/ciencia/vertebrats.htm 
http://www.slideshare.net/blogsbetaniacm/els-animals-vertebrats-6933476 
http://www.salonhogar.com/ciencias/animales/index.htm 
http://www.supersaber.com/zoo.htm 
http://html.rincondelvago.com/animals-vertebrats.html 
http://biruji.wordpress.com/animals/els-animals-vertebrats/ 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vertebrat 
http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/animals.htm 
http://www.slideshare.net/cpeltossal/clasificaci-dels-animals 
http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/09/T2-ELS-ANIMALS.pdf 
http://www.slideshare.net/ariesma/vertebrats1 
  
ANIMALS EN PERILL D’EXTINCIÓ 
http://www.cram.org/ 
http://www.animalesenextincion.info/ 
http://www.uco.es/~q62gacam/Peligro.html 
http://www.educared.net/concurso/141/index.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_de_extinci%C3%B3n 
http://www.animales-en-extincion.com/ 
 
  


