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EL NOSTRE PROJECTE.   TÍTOL: PER QUÈ HEM DE PROTEGIR LES 
ABELLES?  
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Informació 

• COM SÓN PER FORA?: 

Com és que tenen ratlles les abelles? 
Com és que no trobem abelles de color blau? 
Quines característiques especials tenen els seus sentits? 
- visió de 360º les abelles? 
- Com perceben els colors ? - Com les olors?  
- Com toquen les abelles? 
 Com és que piquen les abelles?* 
Com fan les abelles per transportar el pol·len de flor en flor? I 
el nèctar cap a la rusc? 
 
• COM SÓN PER DINS?: 
Quin és el camí que segueix el pol·len un cop arriba a la boca 
de l’abella? 
Què li passa al cos de l‘abella un cop ha picat a algú? 

 

 ·        NUTRICIÓ: 

Com és que podem veure abelles al voltant d’un embolcall obert de 

fruita madura? 

Què passaria si les abelles perdessin les potes del darrere? 
Com és que tenen mandíbules si no tenen dents per mastegar? 
Com és que totes les abelles no es nodreixen del mateix aliment? 
Com passa el nèctar de les flors a convertir-se en mel? 

·        REPRODUCCIÓ: 

En què es converteix un ou sense fecundar? 

Què passaria si les abelles no segreguessin la gelea reial? 
Com és que totes les abelles no tenen el mateix cicle vital? 
Com és que no totes les abelles es reprodueixen? 
Com ho fan les abelles per reproduir-se? 
  

 

CONTROL/REGULACIÓ 
Com influeix l’arribada de les abelles a un nou camp de cultiu? 
Els canvis en l’alimentació humana fa  que disminueixi el nombre 
d’abelles, Com és que passa això? 
Si plantem a les nostres terrasses i balcons plantes com: camamilla, 
espígol, farigola, pomeres, cirerers, etc., estem ajudant a les abelles? 
Per què hem de cuidar les abelles salvatges davant de les abelles 
domèstiques? 
Com afectaria a la vida de l’ésser humà la desaparició de les abelles? 
Si morís l’abella reina, què li passaria al rusc? 

5è. 

RELACIÓ: 
Quina funció té cadascuna de les parts de l’abella?  
Què passaria si en faltés una? 

Com s’alimenten les abelles? 

Com respiren? 

Per què veiem més abelles a la primavera que a l’hivern? 

Com actuen les abelles quan es senten atacades per un jardiner? 
Com reconeixen i interpreten les abelles les senyals de l’abella 
reina quan el rusc és fosc? 
Com s’avisen entre si les abelles sobre la posició de les fonts de 
menjar? 
Per què l’abellot no col·labora en la defensa del rusc si té un cos 
més gran? 
Quina relació tenen les abelles amb les tiges d’herba? 
Què pot passar si ens tombem en un prat amb roba acolorida? 
 


