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Els nens i les nenes s’han convertit en petits científics a partir de l’observació
directa dels cargols i han après com viuen i com es desenvolupen.

- ABSTRACT -

DESCRIPCIÓ
Un dia, una nena ens va dur cargols a classe i ens va agradar tant observarlos que vam decidir 

saber més coses d’ells.

A partir del què en saben i el què en vo-
len saber i de les preguntes del dia a dia, 
hem desenvolupat tota l’experiència. 
Hem tingut a classe durant 4 mesos els 
cargols dins un terrari que els mateixos 
nens han fet. Hem vist les parts del seu 
cos, el què i com mengen, com: respi-
ren, es desplacen, es relacionen, es re-
produeixen, neixen, creixen...

1 2 3 Per poder observar el rastre de bava 
que generen els cargols al desplaçar-
se, hem mullat els cargols amb aigua 
barrejada amb colorant alimentari. Ara, 
a més a més de veure la bava de co-
lor taronja, hem pogut observar quines 
formes tenen els camins que dibuixen 
a l’ arrossegar-se pel paper. També hem 
volgut comprovar si es desplacen en lí-
nia recta o no i els hem fet un línia en el 
paper per veure si la segueixen i hem 
descobert que van per on volen.

Hem comprovat si els cargols són sords o no. Com? Els mateixos 
nens han dit: fent molt silenci i després cridant al seu costat.

També hem experimentat per quins llocs es 
desplacen els cargols. Hem agafat diferents 
superfícies: raspall de punxes, claus, fregall, 
sorra, una superfície foradada,... i hi hem po-
sat els cargols damunt. Es podran desplaçar? 
També hem fet caminar els cargols cap per 
avall i cap amunt. Inclús els hem fet fer equi-
libris damunt un fil. I què ha passat? Doncs 
que la bava dels cargols amb contacte amb 
l’aire s’asseca i es fan un camí que els per-
met desplaçar-se per damunt de qualsevol 
superfície.

4

Quins cargols són més ràpids, els 
grans o els petits? 
Abans de començar l’experiència 
hem fet entre tots la hipòtesi : - els més 
grans arribaran. Hem posat els car-
gols afilerats a la catifa i hem vist que 
no, que els petits arriben primers. Què 
ha passat? Els nens responen que als 
grans els pesa la closca!!

5 Un dia netejant el terrari hem trobat dos cargols enganxat pel “dard 
de l’amor”. És com una fletxa que els surt al costat dret del coll que els 
serveix per fecundar a l’altre cargol i també per enterrar els ouet.

6 Què mengen els cargols? Per saber-ho, 
cada dia els hem anat variant la seva
alimentació, i en una graella ho hem 
anat anotant.
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Com ho fan per menjar? Els cargols te-
nen una boca amb una llengua ano-
menada “ràdula”. aquesta és rasposa 
i està formada per milers de dentetes. 
La llengua surt a través dels llavis i pren 
la forma de cullera per poder agafar 
l’aliment. Amb els llavis arrenquen el 
menjar i amb la “ràdula” el trituren. Per
poder observar com mengen els 
cargols,els hem posat damunt un vidre, 
els hem donat enciam per menjar, així, 
hem pogut observar el moviment de la
ràdula.
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Com és la caca? Els cargols treuen la 
per un foradet que tenen sota la closca,
al costat dret. Hem pogut observar que 
la caca que fan és del mateix color que
el què han menjat.
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La respiració del cargol. Teníem un cargol al terrari que d’una cai-
guda se li havia trencat un trosset de closca. A través d’aquesta feri-
da hem pogut veure com inspiren i expiren. També hem comparat 
l’estona que estem nosaltres inspirant i expirant i la que estan els car-
gols i hem vist que ells ho fan molt més a poc a poc.
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Netejant el terrari hem trencat la closca 
d’un altre cargol, i acte seguit hem vist 
que ha començat a fer molta bava. Per 
què? Doncs, per guarir-se ell mateix. 
Passats uns dies hem vist que la closca 
ja tornava a estar sencera.

11 Com reaccionen els cargols davant diferents substàncies? Hem 
posat els cargols a prop de diferents substàncies i hem pogut veure 
com reaccionen. Hem posat els cargols entre dues barreres, una de 
vinagre i l’altra d’aigua. A l’arribar al vinagre, aixequen els tentacles, 
oloren i reculen cap a l’aigua. Al ficar-los entre sal i sucre, davant la 
sal reculen i a l’arribar al sucre llepen. També els donem mel amb els 
nostres dits, i … com llepen!!!. Hem aprofitat aquesta experiència per 
notar que la seva llengueta, la ràdula, és rasposa.

12 Què bé!! Finalment hem aconseguit veure els ous dels cargols!! Són blancs, molt petits i tous. Estan 
enterrats i s’han de mantenir en un lloc fosc i amb humitat. Com que som molt curiosos n’hem aga-
fat un i l’hem observat. Primer l’hem vist a través del mòtic i després l’hem observat individualment. 
També l’hem obert i hem vist que el cargol encara no està format. Només hi ha un xic de líquid i un 
massa blanquinosa.

13

Passats uns vint dies hem pogut veure com surten els cargolets de dins l’ou. Primer es mengen la part de la closca per 
on treuen tot el cap i el peu. Els cargolets són transparents i la closca és molt tova. Quan entra en contacte amb l’aire 
aquesta s’endureix i va agafant un color més marronós i opac. Inclús hem pogut filmar com neixen els cargolets!!!.
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Si voleu veure tot el nostre treball, podeu consultat la nostra pàgina web.

http://www.xtec.cat/ceipjpalacin/   o    http://www.xtec.cat/~aarderiu/


