
DE L’OU A LA GALLINA 

 
QUE FEM? 

El procés que hi ha des de l’ou fins la gallina. L’experiència va néixer a partir 
d’un projecte que van triar els alumnes. Va ser molt positiu i fàcil de dur-lo a 
terme i ens vam engrescar a fer-lo cada any. 

OBJECTIUS: 

Fer pensar els alumnes de forma científica: que els alumnes  s’imaginin, 
interpretin i pensin. 

Adquirir el model d’ 'ésser viu' com un sistema complex que : 
- Intercanvia matèria i energia amb el medi i en fer-ho modifica el medi 

(equival al concepte de nutrició construït pels científics),  
- Capta estímuls del medi, i respon a aquests (es correspon amb el 

concepte de relació),  
- Prové d'altres éssers vius i pot reproduir-se i transferir les seves 

característiques als seus descendents (recull la idea d’auto perpetuació 
que serveix per caracteritzar la vida), 

- Està constituït per una o moltes unitats estructurals que anomenem 
cèl·lules, cadascuna amb les mateixes propietats que el tot (es 
correspon amb la teoria cel·lular). 
 

(tres funcions vitals que defineixen un ésser viu d’una manera interrelacionada) 
Transferir els coneixements presos en altres situacions. 



PROCÉS D’INCUBACIÓ: 

Material: 

Abans de la incubació necessitem: Incubadora, ous fecundats( com més en 
tenim més probabilitats tindrem de que en neixin). 

Després de la incubació: Caixa de fusta amb una reixa mosquitera grapada i 
que s’obre per un costat , diaris, serradures, bombeta i fusta per penjar-la 
(bombeta de recanvi), com per l’aigua, pinso per pollets i com. 

Procés: 

És millor fer-ho a la primavera, no és aconsellable fer-ho a l’estiu, fa molta calor 
i costa molt controlar la temperatura de la incubadora( no la poseu ni on li toqui 
el sol ni a prop del radiador). 

Si tenim un galliner a l’escola ( amb un gall) cal anar guardant els ous 
embolicats en paper de diari en un lloc fosc i no calent ( armari). 

Posar la incubadora a 38,5 º durant un dia( fora del radiador i del sol directe). 

Introduir els ous a la incubadora una vegada marcats ( sol i lluna) i afegir aigua 
al recipient .Segons el model de la incubadora cal girar els ous al matí i a la 
tarda abans de marxar( hi ha incubadores que ho fan soles) 

Cada dia un nen és l’encarregat de controlar la temperatura ( 38,5º a 39º), girar 
els ous i afegir aigua . 

A partir dels  21 dies d’iniciat el procés ja no cal girar-los, afegirem més aigua 
perquè surtin  millor, i observarem si es mouen. 

Una vegada han nascut romandran almenys un dia dins la incubadora, no 
necessiten menjar durant els dos primers dies ( no passa res si neixen el cap 
de setmana) . 

Prepararem la caixa amb els alumnes( un fons de diaris amb  serradures per 
sobre, la bombeta  que penja de la fusta)  Quan estiguin eixuts els posarem 
dins de la capsa. 

Al principi buscarem un recipient molt petit per l’aigua i el menjar ( llauna de 
tonyina amb una pedra gran a dins )després posarem els que es poden 
comprar al mercat. Els primers dies cal estar molt pendent que no els hi falti ni 
menjar ni aigua, si està bruta cal canviar-la. 

Quan els pollets es fan més grans els podem traslladar a un galliner. 

 

 



TREBALL AMB ELS ALUMNES: 

ELS OUS: 

Com es nodreixen? 

Que hi posem als ous de la incubadora : temperatura, aigua. 

Que deu passar per dins?Ens ho imaginen, fem preguntes del tipus, si creix el 
pollet com ho pot fer, que necessitem nosaltres per créixer i ell? D’on treu 
l’aliment?. Com ho fa per menjar-se’l, i nosaltres quan érem a la panxa de la 
mare creixíem., D’on trèiem l’aliment?. Amb aquestes preguntes intentem 
atansar-nos als coneixements que els alumnes ja tenen. 

 

ELS POLLETS 

1.Com són? 

Observem els pollets, característiques físiques, alçada, pes,.. els comparem 
amb nosaltres. 

2. Què fan? 

Es nodreixen; Intercanvien matèria i energia amb el medi. 
Que entra dins del seu cos( aigua pinso), que hi surt (excrements) . 
Què passa quan mengem? Com és el seu cos per dins?... Preguntes com 
aquestes obren les portes a l’estudi dels éssers vius com a sistemes 
complexos. 
Hi entra quelcom més, i a nosaltres ( respiració)és pot demostrar? 
 
Es relacionen; Capta estímuls del medi, i respon a aquests 
Que fa quan el volem agafar, quan encenem el llum, quan fem soroll. Què sent 
, veu,... Davant d’un perill 
Com es comporta amb els altres pollets. Estan junts, es piquen,.. 
Es troba íntimament relacionat amb el medi on viu. Es mengen les fulles 
d’enciams,.. i els seus excrement adoben l’hort. 
 
Es reprodueixen  prové d'altres éssers vius i pot reproduir-se i transferir les 
seves característiques als seus descendents (recull la idea d’auto perpetuació 
que serveix per caracteritzar la vida). Ho treballem amb la comparació amb 
nosaltres( nosaltres ens assemblem als pares amb..), i amb preguntes tipus, 
que tenen igual els pollets el gall i  a la gallina?. 
 
3. Elaboració d’un dossier. 

Els alumnes elaboren un dossier explicatiu de l’experiència. 


