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Guió-resum de l’activitat: Les activitats del projecte segueixen un fil conductor i parteixen d’una  

                                                pregunta-problema.  
0. Contextualització: S’emmarca el projecte en una situació real d’aprenentatge.  
1. Nom del grup cooperatiu de treball: S’identifica a cada grup de treball amb el nom científic d’una planta mel·lífera i 

cada grup investiga quin és el nom comú i en quin temps floreix. Posada en comú de la recerca d’informació i  sobre el 
concepte PLANTA MEL·LÍFERA. (Grup cooperatiu) 

2. Activitat inicial: S’exploren els coneixements previs de l’alumnat a partir d’un dibuix amb les parts de l’abella i de la 
pregunta “Creus que l’abella és un ésser viu?” (Individual) EVIDÈNCIA D’APRENENTATGES.   

3. La morfologia de les abelles: A partir de la lectura i comprensió de diferents articles, completa un organitzador d’idees 
sobre el TOT I LES PARTS de l’abella. (Grup cooperatiu) 

4. Descripció de l’abella: Elaboració d’un text descriptiu a ordinador dels diferents tipus d’abelles: reina, obrera i abellot a 
partir de la recerca d’informació. (Grup cooperatiu) EVIDÈNCIA D’APRENENTATGES. 

5. La reproducció de les abelles: Es dona resposta a una sèrie de preguntes a partir d’una comprensió lectora. (Grup 
cooperatiu) 

6. La metamorfosi de les abelles:  Es dona resposta a una sèrie de preguntes a partir d’una comprensió lectora. (Grup 
cooperatiu) 

7. L’alimnetació de les abelles: Es dona resposta a una sèrie de preguntes a partir d’una comprensió lectora. (Grup 
cooperatiu). 

8. La mel, un producte de grans propietats: A partir del visionat d’un reportatge de televisió, l’alumnat respon a 
preguntes de comprensió oral. (Parelles) 

9. La respiración de las abejas: Elaboració d’un quadre comparatiu entre la respiració humana i la de les abelles i 
reflexió final. (Individual) 

10. Els tipus d’associacions de les abelles: Elaboració d’un mapa conceptual sobre les associacions que realitzen les 
abelles entre elles i amb individus d’altres espècies. (Grup cooperatiu) 

11. La mel, un producte de grans propietats:  
12. Las abejas son las mejores matemàticas de la naturaleza: A partir del visionat d’un vídeo, l’alumnat contesta 

preguntes de comprensió oral. (Parelles) 
13. El Perelló, el poble més dolç de Catalunya: A partir de la lectura d’una notícia del diari Ara en la seva versió digital, 

l’alumnat ha d’extreure dades referents a la producció de mel a Catalunya. Un cop ordenades aquestes dades, han de 
realitzar un gràfic de barres mitjançant el programa EXCEL. (Parelles) 

14. Les abelles i la geometria: Després d’esbrinar que les abelles fabriquen les cel.les en forma d’hexàgon, proposem 

estudiar amb més profunditat aquesta figura, de manera que han de calcular el perímetre d’una figura geomètrica. 
(Grup cooperatiu). 

15. L’eixam, un disseny arquitectònic hexagonal: Programació d’un Pro Bot per dibuixar un hexàgon de 36 centímetres 
de perímetre. (Grup cooperatiu) 

16. Quina capacitat de producció tenen les abelles?: A partir de la resolució de problemes matemàtics amb continguts 
que treballem al projecte, l’alumnat repassar les unitats de mesura de massa. (Grup cooperatiu) 

17. Intrusos en la colmena: Partint d’un “dictat secretari”, l’alumnat descobreix quins animals són enemics de les abelles. 
(Grup cooperatiu)  

18. L’apicultura: Lectura i comprensió d’un text sobre l’apicultura , elaboració d’un mapa mental per entendre què és i com 

funciona (definició, procés, estris, productes...) i elaboració d’un mur col·laboratiu (padlet) amb tota la informació del 
grup. (Grup cooperatiu) 

19. Sortida al Centre d’interpretació Apícola Muria. Abans de realitzar la sortida al Centre d’Interpretació Apícola Muria, 

vam preparar la sortida. L’alumnat va fer recercar d’informació a la web del Centre i van treballar preguntes sobre la 
seva situació geogràfica, la distància que hi havia des de l’escola, el temps que trigaríem en arribar-hi, el preu de la 
sortida i els diferents tallers que es podren realitzar... (Grup cooperatiu) 

20. Mapa mental del projecte: Elaboració d’un mapa mental amb els conceptes clau del projecte. (Grup cooperatiu)  
21. La nostra maqueta: Cada grup de treball representa l’ecosistema de l’abella en una maqueta i explica què ha fet i per 



què. Després, amb la col·laboració de la resta de grups es fan propostes de millora.  (Grup cooperatiu) EVIDÈNCIA 
D’APRENENTATGES. 

22. Exposició oral: A partir d’un power point elaborat per l’alumnat, cada grup de treball exposa un dels temes treballats 
durant el projecte a l’alumnat de 3r de Primària. (COAVALUACIÓ de l’exposició oral) 

23. Autoavaluació i Coavaluació del treball cooperatiu.  
24. Activitat de síntesi: Elaboració d’un text escrit posant-se a la pell d’una de les abelles treballades i descriure un dia 

qualsevol. (Individual) EVIDÈNCIA D’APRENENTATGES.   

 

 

  
 


