
TALLER: ANIMALS – PAPALLONES (GRANS) 

Nivell educatiu:  
CS, ESO, BATXILLERAT 

Durada:  
2h 

Ràtio:  
1 educador/15 alumnes 

Lloc: Museu de Ciències Naturals de Granollers 

Objectius  Conèixer el món de les papallones 

 Apendre els diferents estadis dels cicle biològic 

 Reconèixer les diferents parts de l’anatomia 

 Diferenciar entre papallones diürnes i papallones nocturnes 

 Treballar la diversitat d’espècies 

 Relacionar l’adult i la larva amb l’espècie nutricia 

 Manipular material instrumental  

 Observar exemplars vius en el medi  

Continguts 
 
 
 
 
 

 L’anatomia de les papallones  

 El cicle vital de les papallones: ous, erugues i papallones 

 L’alimentació  

 La reproducció 

 Papallones nocturnes i papallones diürnes 

 La diversitat de papallones a Catalunya i arreu del món 

 La importància de les papallones en el medi 

 El paper del Museu en la conservació de l’espècie: projecte de 
seguiment de papallones diürnes de Catalunya (CBMS) 

Metodologia  
i procediments 

1. Els alumnes començen l’activitat amb una breu introducció en la 
qual expliquen què en saben de les papallones. 

2. Explicació del cicle biològic de les papallones mitjançant 
fotografies, material biològic (ous, capolls, erugues) i 
representació teatral. 

3. Exposició de la relació entre l’adult i la larva i  l’espècie nutricia 
4. Observació amb lupa binocular de l’anatomia: escates d’ales,  

colors, antenes, aparells bucals i ous de papallona. 
5. Manipulació d’erugues vives: cucs de seda i observació de la seva 

anatomia i alimentació. 
6. Diferenciació de papallones diurnes i nocturnes mitjançant els 

exemplars conservats a les caixes entomològiques del museu. 
7. Observació de papallones vives en el jardí del museu (sempre i 

quant la temperatura i el sol acompanyi) i intentar agafar algun 
exemplar viu (per part de l’educador del museu).  

8. Joc de conclusió 
9. Entrega d’un pòster de papallones i de la fitxa de treball (les parts 

de la papallona, la vida de la papallona i les diferencies entre 
diurnes i nocturnes) per tal que la treballin al centre. 

Criteris de 
Qualitat 

 Que objectius i continguts estiguin definits. 

 Que els objectius responguin a les necessitats de qui aprèn. 

 Que utilitzi diferents tècniques i metodologies pedagògiques. 

 Que fomenti l’observació i l’experimentació. 

 Que aporti nous coneixements. 



 Que fomenti un lligam efectiu amb el medi proper. 

 Que la ràtio alumnes/educadors sigui adequada per al correcte 
desenvolupament de l’activitat. 

Recursos  
materials 
 

Objecte d’estudi: 

 Papallones conservades 
dins les caixes 
entomològiques del 
museu 

 Erugues vives (cucs de 
seda) 

 Material biològic per a ser 
observat amb lupa 
binocular: ales, ous, 
exemplars morts (antenes 
i aparells bucals) 

 Material biològic per a ser 
observat a simples vista o 
amb la lupa de mà: ous, 
capolls de seda 
 

Consulta: 

 Joc de làmines amb 
fotografies de diferents 
etapes del cicle biològic (ous, 
erugues, capolls, papallones 
sortint del capoll, papallones 
aparellant-se) 

 Erugues de plàstic 

 Dibuixos impresos i 
plastificats de les diferents 
espècies de papallones de 
Catalunya 

 Pòsters de papallones 

 Llibres al voltant de les 
papallones 

 Guies per identificar 
papallones 

 Mostres de les espècies 
nutricies 

Instrumental: 

 Lupes binoculars 

 Lupes de mà 

 Caçapapallones 

Fitxes de treball: 

 Fitxa específica sobre les 
papallones 
 

Millores  Per tal de millorar pedagògicament l’activitat incorporem la 
representació teatralitzada del cicle biològic de les papallones per 
tal de reforçar l’aprenentatge adquirit. 

 Creiem que una activitat sobre papallones ha d’incloure 
l’observació d’exemplars vius en el jardí del museu (sempre i 
quan el temps acompanyi).  

 Per concloure l’activitat de forma lúdica proposem un joc molt 
breu on els alumnes han de relacionar la imatge de les espècies 
de papallones amb el seu nom. 

 Per últim, caldria que l’alumnat conegués el treball de recerca que 
porta a terme el museu al voltant de les papallones (CBMS: 
projecte de seguiment de papallones diürnes de Cataluna). 

 


