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A partir de l’observació d’ous hem descobert com es desenvolupen dins la clos-
ca i com neixen els pollets.

- ABSTRACT -

DESCRIPCIÓ

Ha estat una experiència inoblidable. Fins i tot vam poder filmar com naixien els pollets. Ho vo-
leu veure?. Doncs ho trobareu tot a la nostra pàgina web

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

Els alumnes han dut a classe diferents ous: guatlla, gallina, estruç. 
A partir de l’observació directa hem vist que tots tenen closca, clara i rovell, i que els utilitzem per cuinar i menjar-nos-els. 

1 2 3

5

Per poder tirar endavant els ous fe-
cundats,  necessitem una incubadora 
que mantingui els ous a una tempe-
ratura i humitat constant. Cada dia 
els hem de girar dues vegades per tal 
que el rovell no quedi enganxat a la 
closca. 

Però anant més enllà de la investigació, hem volgut experimentar com pot ser 
que d’un ou en surti un pollet.
Hem necessitat ous fecundats i hem pogut observar la diferència entre els que 

ho estan  i els que no. Els ous fecundats tenen una taqueta blanca. 
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Es necessita 21 dies per néixer l’ou.
Per poder observar com el pollet s’anava desenvolupant 
dins la closca, cada setmana hem trencat un ou.
La primera setmana hem observat que ja se li veu la for-
mació dels ulls  i venes amb sang

7

Passades dues setmanes l’embrió ja està molt format. 
Està protegit per una bossa. Hi ha unes venes a través de 
les quals li arriba el menjar de la placenta. S’observa cla-
rament que ja estan formades totes les parts del cos del 
pollet: ulls, cos, ales, potes, cua, plomes ... 
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També s’observa que a la closca hi ha una bossa d’aire. 
Aquesta li servirà al pollet per quan vulgui sortir. Mentre 
estigui trencant la closca tindrà la bombolla d’aire per 
poder respirar. 
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Finalment vam poder veure com neixen els pollets. Fan 
un foradet amb el bec i van foradant al voltant de l’ou. 
Tots foraden pel mateix costat, pel que tenen la bombo-
lla d’aire per poder respirar. 
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Quan neixen, surten molls. De vegades s’ajuden amb les 
potes per poder acabar de sortir. Hi ha pollets que enca-
ra tenen el cordó que els uneix amb la placenta. 
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Els pollets, quan ja fa una estona que han nascut es van 
eixugant i s’observa que tenen el cos cobert amb un 
plomissol que després se’ls hi convertirà en plomes. Ja 
poden caminar i menjar sols. Quan tenen fred es fiquen 
tots molt junts.
Els hi fiquem un llum per donar-los escalfor. Cada dia els 
hi netegem la capsa i els hi fiquem aigua i pinso. 

A l’arribar l’estiu  ens els hem endut cap a casa per continuar cuidant-los.


